Час обирати

Проблеми виробництва

Свіча пам’яті

ГРОМАДА ГОТУЄ НАКАЗИ

З ТУРБОТОЮ ПРО
ОХОРОНУ ПРАЦІ
7 стор.

... СУМНИЙ
ДЛЯ ШКОЛИ ДЕНЬ

2 4 стор.

15 стор.
Газета вийшла за підтримки
депутата Дзержинської райради
Г. О. Пономаренка

Успіх

у вірному виборі

19 жовтня 2012 року в Кривому Розі по вул. 22 партз’їзду,
буд. 32а (Дзержинський район, приміщення музичної шко
ли № 4), з 15.00 по 17.00 відбудеться конференція громад
ських організацій Кривбасу на тему: «94річчя ВЛКСМ: ком
сомольськомолодіжні традиції і сучасний Кривбас в кон
тексті парламентських виборів 2012». Організатори конфе
ренції: Асоціації «Комсомолець Кривбасу», «Депутати органів

місцевого самоврядування», міські організації ВГО «Союз
споживачів України»,«Центр по правам дитини», газета
«Єднання поколінь» при участі інших інститутів громадян
ського суспільства міста. На конференції будуть публічно
прийняті накази для кандидатів в народні депутати Украї
ни по мажоритарним округам №№ 31, 32, 33, 37, до яких
віднесена територія Кривого Рогу. З проектом наказів мож

на ознайомитись нижче. Пропозиції та зауваження до них
приймаються до 12.10.2012 р. в електронному вигляді на E
mil: kk_komsorg@i.ua.
Відповідальний організатор Сапіга Віталій Олексійович.
Контактні телефони: (0564) 922866; 096 2327258
Дмитро Степанюк
голова Ради Асоціації «Комсомолець Кривбасу»
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«Єднання поколінь», №2 (10) 2012 р.

ГРОМАДА ГОТУЄ НАКАЗИ
кандидатам в народні депутати України 7го скликання по мажоритарним округам №№ 31, 32, 33, 37,
до яких входять житлові масиви м. Кривого Рогу, від учасників громадської конференції «94річчя ВЛКСМ:
комсомольсько  молодіжні традиції і сучасний Кривбас в контексті парламентських виборів 2012», включаючи коментарі.
Учасники конференції громадських організацій «94)
річчя ВЛКСМ: комсомольсько)молодіжні традиції і су)
часний Кривбас в контексті парламентських виборів
2012» організованої міськими Асоціаціями «Комсомо)
лець Кривбасу», «Депутати органів місцевого самовря)
дування», міськими організаціями ВГО «Союз спожи)
вачів України», «Центр по правам дитини», газетою
«Єднання поколінь» при участі почесних громадян міста,
представників громадських організацій, Героїв соціалі)
стичної праці та України, ветеранів війни і праці, осві)
тян, працівників системи профтехосвіти, активістів
1. Підтримують добровільну
ініціативу щодо укладення соціаль4
них зобов’язань з кандидатами в
народні депутати України 74го
скликання по мажоритарних окру4
гах 4 № 31 Павловим К.Ю., №32
Любоненко Ю.В. , № 33 Задорож4
ним В.К., № 37 Шпеновим Д.Ю. та
їх зміст (дивись газету «Єднання
поколінь» №12, жовтень 2012 р.),
підтриманих головою Дніпропет4
ровської обласної державної адмі4
ністрації Вілкулом О.Ю., головою
обласної ради Удодом Є.Г., голова4
ми районних у місті рад та Партією
регіонів. Зазначають, що від інших
кандидатів соціальні зобов’язання
по округах не надійшли і учасни4
кам конференції невідомі.
2. Звертаються з пропозицією до
усіх криворізьких мажоритарних
кандидататів в народні депутати
України 4 звернути увагу в своїх ок4
ругах на проблеми в роботі освіти,
професійно4технічної освіти, охо4
рони здоров’я, культури, фізкуль4
тури і спорту, станцій Юних
техніків та інших позашкільних і
спортивних закладів для дітей, уч4
нівської та студентської молоді; на
шкідливу, а інколи і небезпечну для
життя людини взагалі, а для дітей

патріотичного руху Придніпров’я, чорнобильців, воїнів)
інтернаціоналістів, прикордонників, українського ко)
зацтва, профспілок, молодіжних Рад підприємств,
органів учнівського та студентського самоврядування,
керівників навчальних закладів, підприємств, органі)
зацій, установ та бізнесових структур, друкованих та
електронних ЗМІ, Інтернет видань ) зазначають, що мо)
лодь Кривбасу, в тому числі і комсомольська, традицій)
но завжди була активною в громадсько)політичному
житті міста та країни, брала безпосередньо участь у ви)
борах влад усіх рівнів, гідно представляла місто на

особливо, екологічну ситуацію, що
створюють соціально безводпові4
дальні промислові підприємства,
на соціальний захист ветеранів
війни та праці, дітей війни, утри4
мання та реконструкцію пам’ят4
ників, поховань воїнів у Великій
Вітчизняній війні 194141945рр. до
70 річчя Великої Перемоги в 2015
році, оголошеного Президентом
України В.Ф. Януковичем «Роком
єднання поколінь». Пропонують
при вирішені проблем по виконан4
ню взятих у вищезгаданих догово4
рах соціальних зобов’язань та їх
фінансування, звертати увагу і на
ці питання. Гірничо4металургій4
ний Кривбас будувався молоддю і
для молоді. Ці пропозиції торка4
ються саме молодіжної політики в
місті, освітянської сфери, професій4
но4технічної системи, соціальної
підтримки учнівської та студентсь4
кої молоді, її виховання. І на сьогодні,
також як і раніше, вони заслугову4
ють уваги народних депутатів Ук4
раїни. Боротьба за покращення
благополуччя, сучасні жор4
стокість, хизування багатством і
відсутність загальнолюдської куль4
тури та освіти в певної частини ук4
раїнського суспільства не повинні
затьмарити у криворізької молоді

пам’ять про минуле, мораль,
совість, повагу до людини, не4
обхідність пізнань, патріотизм і на4
ціональні інтереси.
3. Закликають молодь міста ви4
конати свій громадянський обов’я4
зок, у своїх же інтересах 4 тради4
ційно взяти активну участь у пар4
ламентських виборах 28 жовтня
2012 року, у формуванні законо4
давчої гілки влади в Україні. Оби4
раючи парламент, кожен з нас один
раз на п’ять років обирає своє май4
бутнє.
4. Окрім вимог щодо необхід4
ності виконання соціальних зобо4
в’язань, керуючись статею 7 Зако4
ну України «Про статус народного
депутата України», дають кандида4
там у народні депутати України 74
го скликання по мажоритарним
виборчим округам № 314 Павлову
К.Ю., №32 4 почесному громадяни4
ну міста Любоненко Ю.В., №33 4
почесному громадянину міста За4
дорожному В.К., №37 4 Шпенову
К.Ю., до яких входять житлові ма4
сиви м. Кривого Рогу наступні про4
позіції:
4.1. В разі обрання пам’ятати,

верхніх щаблях української держави – як в партійних
структурах, так і в Верховній Раді та Уряді УРСР і Украї)
ни, в органах центральної виконавчої влади. Доброю тра)
дицією в Кривбасі було давати своїм кандидатам в депу)
тати, в тому числі і до Верховної Ради, накази виборців,
в яких значною частиною були проблеми дітей, учнів)
ської та студентської молоді. Ці накази і їх виконання
були підставою для оцінки роботи кожного депутата,
при вирішені його подальшої долі на наступних виборах.
Керуючись кращими традиціями Кривбасу, учасники
конференції:

що вони є народними депутатами
мажоритарниками всієї України
від криворізьких виборців, від сла4
ветного своєю комсомольсько4мо4
лодіжною історією орденів Леніна
та Трудового Червоного Прапора м.
Кривого Рогу, комсомольська
організація якого нагороджена та4
кож орденом Трудового Червоного
Прапора. Повсякчас відчувати
відповідальність як за долю міста,
області, так і за долю всієї країни та
її народу, кожного виборця, молоді
і дітей, безпеку споживачів. Щоб в
українському парламенті незалеж4
ної України гідно відстоювали інте4
реси трудового Кривбасу, дотриму4
вались його традицій. По принци4
повим питанням щоб проявляли
криворізький характер, головними
рисами якого є дотримання взятих
зобов’язань, людяність, турбота
про дітей, молодь, ветеранів, напо4
легливість, відповідальність і ком4
проміс, досягнення кінцевого ре4
зультату. Ми традиційно хочемо
пишатись своїми посланцями до
вищого законодавчого органу краї4
ни, як пишаємося колишніми депу4
татами СРСР, УРСР та України,
криворіжцями4державниками 4
Шевченко В.С., Гіренком А.М., Чу4
бенком В.А., Семиволосом О.І.,

Олейниковим В.С., Бабічем Ю.П.,
Гутовським Г.І., Стежком С.А., Са4
ворським П.К., Подлєпой О.П., Ко4
стюченком М.І., Гілем П.Є., Висоць4
ким О.С., Євтуховим В.І., Бадовим
В.Ф., Павловим В.О., Москаленком
А.І., Гуровим В.М., Гладушем В.Д.,
Бородичем Л.В., Кочергой В.Ф.,
Вілкулом О.Ю., Колісником М.Д. і
багатьма іншими особистостями,
патріотами Кривбасу.
4.2. В своїй парламентській
діяльності керуватись принципа4
ми, викладеними в гаслах : «Май4
бутнє 4 в єдності поколінь!», «Від
якості влади 4 до якості життя!», «До
високої якості життя разом!», «Кра4
ще збережемо 4 нове побудуємо!».
4.3. Дотримуватись положень
Декларації про державний сувери4
нітет України, Конституції Украї4
ни, позиції Президента України
В.Ф.Януковича та Уряду України
щодо подальшого без’ядерного та
позаблокового статусу України,
дотримання власної військової
доктрини по забезпеченню націо4
нальної безпеки та обороноздат4
ності країни від зовнішніх і
внутрішніх загроз, від тероризму.4
Підтримувати перехід збройних

Так голосували
дідипрадіди.
Вибори до
Всесоюзного
парламенту
в 1938 році.
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Так голосували
батькиматері. Вибори
до Верховної Ради СРСР
у 1954 р.
сил на професійну, контрактну ос
нову. Обережно ставитись до ради
кальної політичної ідеї щодо феде
рального укладу України, двопа
латного парламенту, при відсут
ності у більшості регіонів самодос
татності. Берегти конституційну
унітарність,територіальну ціліс
ність та суверенітет України. Пам’я
тати, що Дніпропетровщина  є
центром стабільності України, її
суверенітету. Розвивати дружні
двосторонні взаємини з Росією,
країнами СНГ, прикордонними су
сідніми державами, Європейським
Союзом, США, Китаєм, Туреччи
ною та іншими країнами світу.
4.4. В разі розгляду в парламенті
кримського питання виходити з
того, що Крим і м. Севастополь є ук
раїнською територією, що визнано
самою Російською Федерацією і
підписано нею в міжнародних доку
ментах. І в Конституції РФ, затвер
дженою на загальноросійському
референдумі багатонаціональним
народом Росії в 1993 р., задовго до
прийняття в 1996 році Україною
своєї Конституції, в статті 65 про
суб’єкти РФ, Крим і м. Севастополь
також відсутні. Сприяти перебу
ванню в м. Севастополі Чорно
морського Флоту Росії відповідно до
Конституції та законів України і
підписаних міждержавних з РФ
угод. Виходити з того, що знаход
ження в м. Севастополі ЧФ, де в
стародавньому Херсонесі київсь
кий князь Володимир Великий
прийняв хрещення, є ефективним
стабілізуючим фактором в Чорно
морському басейні протягом півто
ра сторіччя після турецьких війн, в
яких руське воїнство гинуло з пат
ріотичними гаслами на вустах, в
тому числі і за материнську право
славну віру. Зберігати в складі уні
тарної, єдиної України територі
альну автономію «Автономна Рес
публіка Крим», як результат ком
промісу, раніше досягнутого між
Україною та Росією балансу,
сприйнятого Туреччиною, пере
важно щодо російськомовного, ук
раїномовного та кримськота
тарського населення, яке мешкає в
Криму. Наділення пограничного
півострова суверенними правами,
чого інколи вимагають кримські
радикали різних політичних упо
добань і їх представники у владі,
виходячи з історії навіть сусідньої
Росії, може стати джерелом сепара
тизму і причиною військових
конфліктів, що для України не
прийнятне. В пам’яті українців
збереглись історичні події, коли в
самому Криму на початку 90х
років наявність суверенітету в ще
не запровадженій в дію Консти
туції АР Крим зразка 1992 року,
привела до радикалізації екстремі
зму політичних «яструбів» і спро
бам перетворити півострів в крим
інальне «ханство», відторгнути від
України її власність і землі. І тільки
рішучі дії парламенту України по

скасуванню такої Конституції, пре
зидентства в Криму, та інших 40
актів, які не відповідали єдиному
правовому полю України, при
підтримці ОБСЄ,  застабілізували
ситуацію як в Криму, так і в Європі
мирним шляхом, в той час, як в РФ
розгорнулась широкомасштабна
військова операція в прикордонній
Чечні, що ведеться і до цього часу,
була розгромлена з повітря її сто
лиця м. Грозний.
4.5. В даний час підтримувати
єдину державну українську мову,
як засіб єднання країни, консолі
дації її політичних сил. Єднання 
це богоугодна справа. Сам Христос
на землі виконував об’єднуючу
місію щодо спасіння народу. Ство
рювати умови вдосконалення рівня
володіння посадовими особами
державною мовою. Прийняти за
кон «Про державну мову», який би
посилював українську, що сто
річчями зазнавала утиску. Питан
ня про запровадження другої, ро
сійської державної мови, розгляда
ти після фактичного посилення та
підняття престижності української
мови як державної, на підставі вис
новків мовознавців та соціологів.
Відповідно до Конституції України
забезпечувати вільний розвиток,
використання і захист російської,
інших мов національних меншин
країни, вивчення мов міжнародно
го спілкування, до яких відносить
ся і російська мова. Підтримати
урядові пропозиції про зміни до за
кону «Про засади державної мовної
політики» щодо пом’якшення його
радикалізації. Радикалізм у мовній
політиці завжди викликав у сус
пільствах загострення, протисто
яння, незалежно від кого би він не
надходив.
4.6. Дотримуватись моралі та
принципів, визначених загально
людськими цінностями в період
розвитку як світових, так і укра
їнських цивілізаційних процесів,
сповідувати права людини, свобо
ду слова, віросповідання і совісті.
Не голосувати за пропозиції щодо
введення цензури над ЗМІ та сво
бодою слова, за втручання держа
ви в справи церкви. Підтримувати
журналістику, пісьменницьку та
видавничу діяльність, в тому числі
і в Кривому Розі.
4.7. Зберігати людяність, па
м’ять і криворізькі духовні традиції
стосовно старшого покоління, мо
лоді та дітей, про героїчне комсо
мольськомолодіжне минуле гірни
чометалургійного Кривбасу, про
криворізький характер.
4.8. Захищати державну, колек
тивну та приватну власність.
4.9. В порядку законодавчої
ініціативи внести для розгляду в
парламент, або підтримати законо
проекти : «Про Державну молодіж

ну політику», «Про основні права
дитини в Україні», «Про вищу та
професійнотехнічну освіту», «Про
особливий статус територій зі
шкідливою екологією», «Про Дер
жавну програму по підвищенню
якості та безпеки життя спожи
вачів на 20132015рр.», «Про заса
ди підтримки та розвитку руху за
ділову досконалість і якість», «Про
Державну цільову програму відсе
лення громадян із тимчасових п’я
типоверхівок», «Про відкликання
народних депутатів».
4.10. Запровадити в країні зако
нодавчі акти по подоланню
бідності, розриву між соціальними
прошарками, по регулярному пере
гляду споживчого кошика, по ско
роченню безробіття, збереженню
та створенню нових робочих місць.
4.11. Підтримувати в парламенті
концепцію видатного науковця,
гірника, організатора освіти і
підготовки гірничих інженерів,
засновника і першого президента
АГН України, професора, д.т.н.
В.Ф.Бизова щодо розвитку науко
вотехнічної діяльності в країні,
регульованої ринкової економіки
на онові позитивного міжгалузево
го балансу. Ініціювати щодо цього
прийняття парламентом відповід
них законів, а Урядом норматив
них актів. Розвивати вітчизняне
товарне виробництво, будівництво
як в містах, так і на селі. Будівниц
тво  це розвиток, це прогрес. Про
тидіяти ринковими інструментами
відтоку вітчизняних капіталів за
кордон, в офшорні зони.Сприяти
поверненню
криворізьким
підприємствамекспортерам пода
ток на додану вартість (ПДВ). Ство
рювати умови для розвитку довго
строкового банківського кредиту
вання внутрішнього ринку Украї
ни.
4.12. Підтримувати дерегуляцію,
крім у сфері безпеки життя та здо
ров’я людини, розвиток національ
ного малого, середнього і індивіду
ального бізнесу, особливо в сфері
молодіжної політики, як основи
свобод та демократії в країні, шля
хом прийняття мотивацій та пре
ференцій їх розвитку, банківсько
го кредитування. Переглянути по
даткове на них навантаження в
бік пом’якшення. Але це зовсім не
означає, що держава повинна
створити для підприємців режим
вседозволеності і безконтроль
ності. Виходячи з світового досв
іду пам’ятати, що концентрування
економіки тільки в руках вузького
кола монопольних промислово
фінансових груп без розвитку ма
лого та середнього бізнесу  зро
бить економіку України нестаб
ільною, загальмує зростання ро
бочих місць, небезпечно підірве
довіру молоді та інвесторів до
країни, що буде загрожувати її
суверенітету.

4.13. Підтримувати розвиток
традиційного для України місцево
го самоврядування. В консолідова
ному державному бюджеті України
передбачити не менше 40 відсотків
на його розвиток і утримання. За
конодавчо зберігати право на фун
кціонування районних в містах
рад, які виправдали себе в кризові
періоди за роки незалежності Ук
раїни, зближають владу з населен
ням, вирішують у Кривому Розі,
який має протяжність 120 км, ба
гато владних питань на місцях, слу
жать школою для молодих уп
равлінців в умовах демократії. В
разі розгляду в парламенті змін до
Конституції України формування
на рівні областей та районів вико
навчої влади відповідними радами,
підтримувати іх, якщо такі пропо
зиції будеть підтримуватись прези
дентом України.
4.14. Надати законодавчо Рахун
ковій палаті України право контро
лювати не тільки видатки, а і над
ходження до бюджетів всіх рівнів.
4.15. В державному бюджеті
збільшити видатки на утримання
міських правоохоронних органів з
огляду на розміри міста та його
криміногенну складову, ліквідува
ти ганебну спонсорську підтримку
правоохоронної та судової системи
країни.
4.16. Законодавчо посилювати
протидію корупції, особливо у
верхніх ешалонах влади, як
найбільш шкідливу для розвитку
українського суспільства. Ініціюва
ти заснування в Україні єдиного
реєстру осіб, визнаних корупціоне
рами, з метою унеможливлення по
трапляння їх в подальшому на дер
жавну службу в інших органах вла
ди. Прийняти законодавчі акти, які
б унеможливлювали потрапляння
на керівні посади в центральних
органах виконавчої влади непро
фесійних, некомпетентних, недо
свідчених кадрів. Посилити дієвий
громадський контроль за виконав
чою владою на всіх рівнях. Підня
ти статус консультативнодорад
чих органів (колегій, громадських
рад) при прийомі на відповідальні
управлінські посади, в тому числі й
публічні, державних службовців.
4.17. Не підтримувати, в разі
внесення змін до Конституції Украї
ни, зменшення пенсійних та соц
іальних виплат, ущемлення соціаль
ного захисту громадян, їх консти
туційного права на безоплатну ос
віту та лікування в державних і
комунальних закладах та устано
вах, на безпечне та якісне життя.
Не допускати реального зниження
Урядом та органами центральної
виконавчої влади стипендій для уч
нівської та студентської молоді,
дбати про її збільшення. Захищати
при затверджені бюджетів країни
право ліквідаторів Чонобильської

трагедії, воїнівінтернаціоналістів
та інших соціально захищених за
конами осіб на соціальні виплати
не нижче встановленого вже рівня.
Протидіяти скороченню кількості
дошкільних, професійнотехніч
них та позашкільних навчальних
закладів. Передбачити збільшення
фінансування в Державному бюд
жеті України коштів для будівниц
тва житла для дітей сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклу
вання.
4.18. Вживати законодавчі захо
ди по прискоренню реформування
медичної галузі, запровадження
сімейної та страхової медицини.
Збільшувати для цієї реформи бюд
жетне фінансування. Підтримува
ти заходи Уряду по формуванню
Державного замовлення по осна
щенню медичних установ сучас
ним обладнанням, в тому числі й
вітчизняного виробництва.
4.19. Зосередитись на чутливій
сфері – реформуванні земельних
відносин на селі, прискорювати
прийняття законопроектів, відсут
ність яких гальмують в АПК рефор
ми. Земля  це національне багат
ство, яке повинне працювати на
суспільні інтереси. І її ринок по
винен формуватись за участю
української держави і в інтересах
тих, хто на ній працює. Не допуска
ти приватизацію землі сільськогос
подарського виробничого призна
чення іноземними фізичними та
юридичними особами, її спекуля
тивного перепродажу, екпорту на
ціонального багатства  чорно
земів. Адже мова і земля подаровані
Богом саме Україні та її народу для
життя і творіння. Законодавчо
прискорити розвиток кооперації
на селі, колективних господарств в
АПК, посилювати мотивацію до
цього.
4.20. Через законодавство Украї
ни, ринковими методами, запрова
дити обов’язкове надання молоді
можливості проходження практи
ки, отримання першого робочого
місця та адаптації в умовах вироб
ництва, її професійного зростання
та соціального забезпечення. Уне
можливлювати трудову експлуата
цію молоді та дітей соціально без
відповідальними роботодавцями.
4.21. При приватизаційних про
цесах пам’ятати, що розповсюдже
ний спекулятивний тезис, що дер
жава є не ефективний власник, ча
сто застосовується для вирішення
«прихватизаційних»
намірів.
Ініціювати та підтримувати дії Уря
ду щодо деприватизації під
приємств, які соціально безвідпо
відальні, не дбають про модерні
зацію, пониження енергоспожи
вання, про екологічну безпеку,
соціальний захист працівників,
нехтують колективними договора
ми, вимогами профспілок, не нада
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ють можливості молоді реалізува
ти своє право на працю на теренах
України, не приймають молодь на
роботу.
4.22. Посилювати конституцій
ний захист держави від небезпеч
них товарів, робіт, послуг, надто
продуктів харчування, води, меди
каментів, тютюну і алкогольних
напоїв, дорожньотранспортних
засобів. Захищати населення від
неякісних паливномастильних
матеріалів, небезпечного імпорту.
Утворити в парламенті позафрак
ційне об’єднання «Захист спожива
ча». Захистити метрологічну га
лузь, стандартизацію як інстру
менти науково  технічного прогре
су, захисту прав споживачів.
Підтримувати гасло міжнародної
організації ISO «Стандарт для спо
живача». Законодавчо запровад
жувати в країні технічні регламент
та оцінку відповідності, гармоніза
цію стандартів з європейськими та
міжнародними. Без цього Україна
приречена на поразку як в Європі,
так і в Росії. Поновити роботу орга
ну центральної виконавчої влади 
Держстандарту України, націо
нальних органів у галузі метрології
та стандартизації. При закупці за
бюджетні кошти продуктів харчу
вання до Державного резерву, для
дітей, учнівської та студентської
молоді, законодавчо передбачити
наявність у виробників, або поста
чальників, запровадження в техно
логічних процесах у виробництві
систем управління якістю. Перед
бачити при таких закупках у тен
дерних комісіях громадських
організацій (об’єднань) спожи
вачів. Не допускати вирощування
для виробництва харчових про
дуктів в АПК сировини з генетич
номодифікованими організмами
(ГМО), стимулювати екологічну чи
стоту сировини і виробництво без
ГМО, розвивати органічне земле
робство. Підтримувати паритет в
трикутнику «ВладаБізнесСпожи
вач». Створення преференцій
тільки для збагачення підприємців

за рахунок споживачів, то це вза
галі аморально і засуджено в усьо
му світі.
4.23. Підтримувати розвиток
інститутів громадянського суспіль
ства через передачу їм на кон
курсній основі ряду функцій дер
жави та органів місцевого самовря
дування. Як приклад, організацію
позашкільної роботи з дітьми та
молоддю; захист прав споживачів
на якісне та безпечне життя;
участь в охороні громадського по
рядку; народний контроль за еко
логічною безпекою та довкіллям;
соціальний догляд за інвалідами,
особами похилого віку тощо. Пе
редбачати для виконання таких
функцій громадськими організа
ціями відповідне бюджетне фінан
сування і відповідну звітність.
Сприяти розвитку профспілок, за
хисту соціальних прав молоді через
законодавство, посилення відпові
дальності за прийняття та вико
нання щодо неї колективних дого
ворів.
4.24. Не відмовлятись від вход
ження в керівний склад Верховної
Ради України, парламентських
фракцій, комітетів, що буде сприя
ти виконанню наказів виборців.
4.25. Не порушувати консти
туційні вимоги щодо особистого го
лосування в парламенті, не переда
вати іншим особам картки для го
лосування, не ганьбити Кривбас
«багатостаночним» голосуванням,
не ставати «політичними тушка
ми».
4.26. Провадити прийом ви
борців у визначеному місці й у виз
начений час особисто, без обме
жень. Хворих з обмеженими фізич
ними можливостями відвідувати за
місцем мешкання на дому. Саме
прийом громадян робить депутатів
народними.
4.27. Виходячи з того, що робо
та у Верховній Раді України відбу
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вається на постійній основі, відпо
відно до регламенту Верховної
Ради України, регулярно, один раз
у місяць працювати у виборчому ок
рузі, публічно зустрічатись з вибор
цями,громадськими організаціями,
профспілками, інформувати, в
тому числі й через ЗМІ, про свою за
конодавчу діяльність, про мотиви
свого голосування за законопроек
ти, про виконання пропозіцій. Ви
користовувати у своїй депутатській
діяльності сучасні інформаційні
технології. Відкрити для спілку
вання з виборцями, в тому числі і з
молоддю, в Інтернет мережі сайти,
електронну пошту, а в соціальних
мережах Facebook та інших мере
жах свої сторінки. Особисто опера
тивно відповідати на звернення
виборців.
4.28. При голосуванні за доле
носні й принципові законопроекти
опиратись на позицію виборців
свого округу,громадських органі
зацій та профспілок, проводити з
ними попереднє громадське обго
ворення.

Так голосуємо
ми. Вибори
до Верховної
Ради. 2007 рік.

5. Пропонують пропозиції опри
люднити в друкованих та елект
ронних ЗМІ, на вебсайті Асоціації
«Комсомолець Кривбасу» www.kk
krivbass.org.ua і вручити кандида
там в Народні депутатам України 7
го скликання по мажоритарних
виборчих округах №№ 31  Павло
ву К.Ю., 32 почесному гроомадя
нину міста Любоненко Ю.В., 33 
почесному громадянину міста За
дорожному В.К., 37  Шпенову Д.Ю.
Пропонюьб громадським організа
ціям підтримати цих кандидатів на
виборах 28.10.2012. Встановити
моніторинг громадських органі
зацій за їх виконанням. Про його
результати регулярно інформувати
міську громаду, виборців.
Переконані: «Майбутнє міста в
єдності поколінь!», «Якість нашого
життя залежить від якості влади!».
Ветерани, молодь, виборці  зро
бимо законодавчу владу України
якісною!

Їх юність

ПРАВО БУТИ ЛІДЕРОМ
Це право заробити непросто. Хіба що працею та особистим прикладом самовіддачі.
В ті роки так і було. Тоді правила честь, але не валютні асигнації. Люди далеких
50+х жили в переважаючій більшості за законами – часом й неписаними –
людяності, взаємоповаги та взаємовиручки. Може тому й вдалося їм відбудувати
країну після кривавої війни. Вона опалила їх дитинство втратами рідних,
режимом «нового порядку» на окупованих територіях, нелюдською працею в тилу.
Саме такі випробування випали на долю
Володимира Шабанова. Після війни закін
чив профтехшколу. Там його навчили води
ти електровоза. І не простого, а підземного,
шахтного. Знання, здобуті в аудиторіях та на
тренажерах, швидко зміцнив на практиці.
Зміна за зміною, від вахти до вахти. Хлопця
помітили. Як же інакше. Всім сподобалася
сумлінність Володимира Шабанова. Його
стали поважати й однолітки та старші чле
ни бригади. Спочатку машиніст виконував
разові доручення комсомольських штабів
рудоуправління ім. Дзержинського. Володи
мир Шабанов став свідком та учасником ви
ведення шахти «Гігант» на проектну по
тужність. У 1961 році відбулася чергова
звітновиборча конференція рудничної ком
сомольської організації. Там Володимира
Шабанова одноголосно обрали комсоргом
його рідної шахти «Гігант». Коли прилюдно
підраховували «таємні» бюлетені, ніхто там
не заперечував проти кандидатури машині
ста підземного електровоза. Молодий гірник
одразу видав нагора цілий каскад ідей та
пропозицій щодо активізації молодіжного
руху як на шахті, так і на самому руднику.
Поперше, це пошана ветеранам. Просто не
обхідно вивчати їх досвід. Взяти все те кра
ще, що накопичила молодь минулих, бурем
них років. Новообраний комсорг дуже ціну
вав ініціативу, яка сходила від будького.
Найкраще впроваджувалося в практику ви
добутку руди, побут та дозвілля. Хто з вете
ранів рудника не пам’ятає вечори відпочин
ку молоді в рудничному Палаці культури
(першому в Кривому Розі) та прилеглому пар
ку. Концерти своїми силами й танці до опів
ночі. І все проходило в абсолютно спокійній,
дружній обстановці. Комсорг Шабанов ра
зом з добровільними помічниками слідкував
за порядком.
Комсомольська організація шахти «Гігант»
стала кращою в рудоуправлінні. Авторитет
Володимира Шабанова… вивів його на по
верхню, і молодь всього рудоуправління об
рала Володимира своїм ватажком. Тоді ця

посада мала особливий статус. Його звільни
ли від усього, крім можливості вести юнь за
собою. В той час молодь мала можливість
вчитися безкоштовно, «хабар» та «освіта»
абсолютно не вживалися поміж собою.
Досвід рудничного комсорга Володимира
Шабанова вивчався на обласному рівні. Він
брав участь у молодіжних конференціях та
з’їздах. Тоді все було інакше, ніж сьогодні.
Старше покоління може підтвердити це.
Такі, як Володимир Глібович Шабанов. Без
перебільшення можна сказати, що люди 60
х самі творили епоху. І не їх провина, що мрії
та сподівання не стали реальністю. А в дея
ких політичних кругах сьогодення слово
«комсомол» стало лайливим. Та нічого взамін
вони молоді так і не дали.
У 1965 році криворіжець Володимир Ша
банов очолив комсомолію всього Василькі
вського району Дніпропетровщини. А потім
були партійні посади в Дзержинському рай

комі КПУ (від інструктора до секретаря), зай
мав відповідальні посади на легендарній
«Криворіжсталі» (входив до п’ятірки керів
ників цього металургійного велета).
Тепер ветеран комсомолу Володимир
Глібович Шабанов активно співпрацює із
громадською організацією «Комсомолець
Кривбасу». Інакше й бути не могло. І свої мо
лоді роки пригадує ветеран, і сучасній молоді

розповість про минуле, допоможе зорієнту
ватися у виборі стежини до дорослого жит
тя.
А цей фрагмент із газети «Молодий лені
нець» за 5 січня 1962 року передає атмосфе
ру тих часів, коли Володимир Шабанов
тільки починав трудову діяльність і пестив
свою донечкукрихітку.
Н.Артеменко
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ПРОГРАММА К ДЕЙСТВИЮ
Округ № 33
ЦентральноГородской район
г. Кривого Рога
Кандидат в депутаты от Партии регионов Задо
рожный Вячеслав Казимирович, действуя на
основании своей предвыборной программы, берет
на себя следующие социальные обязательства:
1.1. Реконструкция пр. Карла Маркса, пл. Освобождения
и ул. Куприна со сменой радиуса поворота.
1.2. Расчистка русла реки Старая Саксагань.
1.3. Капитальный ремонт криворожских общеобразова'
тельных школ № 22, 12, 29, 123, коммунальных дошколь'
ных учебных заведений № 64 и 195.
1.4. Ремонт фасада и системы отопления КУ «Дворец куль'
туры «Карачуны», реконструкция парка им. Ю.Гагарина.
1.5. Открытие амбулатории семейной медицины в пос.
Авангард.
1.6. Капитальный ремонт зрительских трибун с подтри'
бунными помещениями стадиона «Спартак» и кровли спорт'
зала коммунального внешкольного учреждения «Детско'
юношеская спортивная школа № 3».
1.7. Реконструкция коммунального предприятия «Криво'
рожский академический театр драмы и музыкальной коме'
дии им. Т.Г.Шевченко».
1.8. Строительство коммунального дошкольного учебно'
го заведения общего развития № 5 по ул. Широковская.
1.9. Строительство плавательного бассейна на Николаев'
ском шоссе.
1.10. Реконструкция системы отопления Криворожского
Центрально'Городского лицея.
1.11. Ваши пожелания, которые будут учтены при форми'
ровании плана работы депутата:

2.1. Данные социальные обязательства составлены в двух
экземплярах.
2.2. Социальные обязательства действуют с момента из'
брания Задорожного Вячеслава Казимировича депутатом и
до окончания срока его полномочий.
Кандидат в народные депутаты Украины
Вячеслав Задорожный.

сквера «Пионерский» (ул. Революционная).
1.2. Строительство «Ледовой арены» в парке им. Б.Хмель'
ницкого.
1.3. Реконструкция Криворожской общеобразовательной
школы № 18 для создания учебно'воспитательного комплек'
са по ул. Шиферной, 35.
1.4. Строительство блочных котельных и тепловых сетей
на ул. ХХІІ Партсъезда, Тбилисской, Орджоникидзе.
1.5. Реконструкция ул. Димитрова.
1.6. Восстановление помещений центральной трибуны
стадиона «Металлург».
1.7. Реконструкция строения под городской историко'кра'
еведческий музей на пр. Металлургов.
1.8. Благоустройство парка им. Б.Хмельницкого и сквера
по ул. Тбилисской.
1.9. Ремонт межквартальных дорог от пр. Металлургов до
ул. Каховской (вдоль ул. Орджоникипдзе).
1.10. Ваши пожелания, которые будут учтены при форми'
ровании плана работыдепутата:

2.1. Данные социальные обязательства составлены в двух
экземплярах.
2.2. Социальные обязательства действуют с момента из'
брания Задорожного Вячеслава Казимировича депутатом и
до окончания срока его полномочий.
Кандидат в народные депутаты Украины
Вячеслав Задорожный

Округ № 33
Саксаганский район
г. Кривого Рога
Кандидат в депутаты от Партии регионов Задо
рожный Вячеслав Казимирович, действуя на
основании своей предвыборной программы, берет
на себя следующие социальные обязательства:
1.1. Ремонт системы отопления Центральной библиотеки
коммунального учреждения культуры «Городская библиоте'
ка для взрослых» на пр. Гагарина.
1.2. Ремонт кровли в жилых домах по пр. Гагарина, Мира,
Дзержинского, ул. Галенко, Есенина, Ильичевской, Костен'
ко, О.Брозовского, Рязанова, Станиславского.
1.3. Ремонт дорожного покрытия на пр. Мира, Дзержин'
ского, ул. О.Брозовского, Рокоссовского, Телевизионной.
1.4. Установка детской площадки на пр. Мира, дом 7.
1.5. Реконструкция линии наружного освещения на ул.
Гаджибекова и Маяковского.
1.6. Капитальный ремонт пищеблока центра реабилита'
ции детей'инвалидов на ул. Вокзальной.
1.7. Ваши пожелания, которые будут учтены при форми'
ровании плана работы депутата:

2.1. Данные социальные обязательства составлены в двух
экземплярах.
2.2. Социальные обязательства действуют с момента из'
брания Задорожного Вячеслава Казимировича депутатом и
до окончания срока его полномочий.
Кандидат в народные депутаты Украины
Вячеслав Задорожный.

Округ № 33
Ингулецкий район
г. Кривой Рог

Кандидат в депутаты от Партии регионов Задо
рожный Вячеслав Казимирович, действуя на
основании своей предвыборной программы, берет
на себя следующие социальные обязательства:

Округ № 33
Дзержинский район
г. Кривого Рога
Кандидат в депутаты от Партии регионов Задо
рожный Вячеслав Казимирович, действуя на
основании своей предвыборной программы, берет
на себя следующие социальные обязательства:
1.1. Реконструкция парка им. Героев на пр. Металлургов и

1.1. Реконструкция проспекта Южный (вторая очередь):
замена трамвайных путей и наружного освещения, ремонт
фасадов домов, обустройство зон отдыха.
1.2. Благоустройство парка им. Савицкого И.И., которое
включает обустройство площадки со спортивными снаря'
дами, реконструкцию наружного освещения, благоустрой'
ство аллей с высадкой декоративных растений, установку
лавочек, урн и ремонт хозяйственных построек Дворца куль'
туры.
1.3. Реконструкция физкультурно'оздоровительного ком'
плекса ОАО «ЮГОК» (первая очередь), которая включает вос'
становление фасада, создание поля для мини'футбола, тен'
нисный корт, городошное поле.
1.4. Ремонт кровли и фасада, замена окон, реконструкция

здания бывшей котельной под спортзал в Криворожской
общеобразовательной школе № 67.
1.5. Капитальный ремонт фасада, реконструкция пере'
крытия с устройством потолка плавательного бассейна ком'
мунального внешкольного учреждения «Детско'юношеская
спортивная школа № 2».
1.6. Реконструкция коммунального учреждения «Амбула'
тория № 5 Центра первичной медицинско'санитарной по'
мощи № 6».
1.7. Реконструкция дороги на ул. Чумацкий щлях.
1.8. Реконструкция дороги и трамвайных путей на ул. Па'
наса Мирного.
1.9. Капитальный ремонт кровли Криворожской общеоб'
разовательной школы № 82 и коммунального дошкольного
учебного заведения № 85, Центра детско' юношеского твор'
чества «Мрия».
1.10. Строительство детского кафе в парке им. Савицкого
И.И.
1.11. Очистка пруда и реконструкция пляжа на жилмас'
сиве ЮГОК.
1.12. Ваши пожелания, которые будут учтены при форми'
ровании плана работы депутата:

2.1. Данные социальные обязательства составлены в двух
экземплярах.
2.2. Социальные обязательства действуют с момента из'
брания Задорожного Вячеслава Казимировича депутатом и
до окончания срока его полномочий.
Кандидат в народные депутаты Украины
Вячеслав Задорожный.

Округ № 32
Саксаганский район
г. Кривой Рог
Кандидат в депутаты от Партии регионов Любо
ненко Юрий Викторович, действуя на основании
своей предвыборной программы, берет на себя
следующие социальные обязательства:
1.1. Ремонт дорожного покрытия по ул. Тынка, Космонав'
тов, Содружества, Быкова, Балакина, Мелешкина, Курчато'
ва, Унита, Корнейчука, бульв. Вечернем, пр. 200'летия Кри'
вого Рога, мкр. Солнечный и Горняцкий.
1.2. Закупка оборудования в КУ «Городская клиническая
больница № 2» ' компьютерный томограф.
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Округ № 31
Жовтневый район
г. Кривой Рог
Базовыми положениями программы кандидата в
депутаты от Партии регионов Павлова Константи
на Юрьевича являются:

1.3. Ремонт помещения, фасада, фойе, укрепление фун
дамента коммунального учреждения «Дворец культуры им.
Артема» и модернизация отопительной системы и горячего
водоснабжения в Криворожской общеобразовательной шко
ле № 122.
1.4. Реконструкция и восстановление наружного освеще
ния в секторе индивидуальной застройки по ул. Арзамас
ская, Гафури, Горноспасателей, Лавринева, Марийская, Ни
зовая, Озерная, Павлика Морозова, Светлогорская, Спокой
ная, Тольятти, Чехословацкая, Чистопольская, Шекспира,
Содружества, а также Криворожской школы искусств № 1.
1.5. Ремонт мостов возле Криворожской городской боль
ницы № 5.
1.6. Реконструкция сквера «Юность» по ул. Подбельского,
создание уголков отдыха на мкр. Юбилейный, Горняцкий,
Солнечный и возле Дворца культуры шахты «Родина» по ул.
Светлогорской.
1.7. Ремонт кровель в домах по ул. Космонавтов, Содруже
ства, Быкова, Тынка, Балакина, Мелешкина, Курчатова,
Подбельского, бульв. Вечернем, пр. 200летия Кривого Рога,
мкр. Солнечный и Горняцкий.
1.8. Реконструкция помещения амбулатории № 2 Центра
первичной медикосанитарной помощи № 4 и здания для
Центра социальной реабилитации детейинвалидов по ул.
Вольно, 2а.
1.9. Ремонт кровли КОШ № 31, 11, коммунального внешколь
ного учебного заведения «Центр детскоюношеского творче
ства «Сонях», спортивного зала Криворожской общеобразова
тельной школы ІІІІ ст. № 58 и стадиона ДЮСШ № 10.
1.10. Ваши пожелания, которые будут учтены при форми
ровании плана работы депутата:

2.1. Данные социальные обязательства составлены в двух
экземплярах.
2.2. Социальные обязательства действуют с момента из
брания Любоненко Юрия Викторовича депутатом и до окон
чания срока его полномочий.
Кандидат в народные депутаты
Юрий Любоненко

Округ № 32
Долгинцевский район
г. Кривой Рог

Кандидат в депутаты от Партии регионов Любо
ненко Юрий Викторович, действуя на основании
своей предвыборной программы, берет на себя
следующие социальные обязательства:

2.1. Данные социальные обязательства составлены в двух
экземплярах.
2.2. Социальные обязательства действуют с момента из
брания Любоненко Юрия Викторовича депутатом и до окон
чания срока его полномочий.
Кандидат в народные депутаты
Юрий Любоненко

Округ № 37
Терновской район
(ж/м Мировское)
г. Кривой Рог

Кандидат в депутаты от Партии регионов Дмит
рий Юрьевич Шпенов, действуя на основании
своей предвыборной программы, берет на себя
следующие социальные обязательства:
1.1. Осуществление ремонта кровель на ж/м Мировское,
станции Грековатая.
1.2. Организация внутриквартального и уличного освеще
ния на ж/м Мировское.
1.3. Содействие в продлении маршрута пассажирского
транспорта до станции Грековатая.
1.4. Ремонт главной автодороги от развилки СевГОК –
ЦГОК до станции Грековатая.
1.5. Ремонт автодорог на ж/м Мировское.
1.6. Организация обрезки аварийных деревьев и сухосто
ев на ж/м Мировское и станции Грековатая.
1.7. Проведение работ по изоляции теплотрассы на ж/м
Мировское.
2.1. Данные социальные обязательства составлены в двух
экземплярах.
2.2. Социальные обязательства действуют с момента из
брания Дмитрия Юрьевича Шпенова депутатом и до окон
чания срока его полномочий.
Кандидат в народные депутаты
Дмитрий Шпенов

Округ № 37
Ингулецкий район
г. Кривой Рог

Кандидат в депутаты от Партии регионов Дмит
рий Юрьевич Шпенов, действуя на основании
1.1. Ремонт дорожного покрытия по пути следования го своей предвыборной программы, берет на себя
следующие социальные обязательства:
родского троллейбуса к пос. Травневе и Незалежне.
1.2. Замена светильников наружного освещения по
ул. Тамбовской, Лепешинского, Вакуленчука, Владими
ровской, Транспортной, Батуринской, Сормовской, Ди
митрова, Блюхера, Бородича, Постышева, Косиора, Сера
фимовича, Кириленко, Вахрушева, Старых Большевиков,
40летия Октября, Симонова, пр. Гагарина, бульв. Киро
ва.
1.3. Капитальный ремонт помещений лучевого отделения
в Криворожском онкологическом диспансере для размеще
ния бронхотерапевтического отделения.
1.4. Газификация ул. Литке, Луговой, Лафарга.
1.5. Капитальный ремонт физиотерапевтического отделе
ния с установкой нового медицинского оборудования в От
деленческой больнице станции Кривой РогГлавный ГП
«Приднепровская железная дорога»
1.6. Реконструкция в парке «Юбилейный»  аллеи афган
цев с созданием зон отдыха.
1.7. Реконструкция помещений под амбулаторию № 2 по
адресу: мкр. Восточный1, бульв. Кирова, 2а.
1.8. Разработка проектной документации и реконст
рукция братской могилы погибших воинов по ул. Искров
ской.
1.9. Расширение и реконструкция общегородских очист
ных канализационных сооружений в Долгинцевском райо
не.
1.10. Ваши пожелания, которые будут учтены при фор
мировании плана работы депутата:

1.1. Ремонт мягкой кровли:
* Криворожской общеобразовательной школы ІІІІ ст.
№ 99;
* Коммунального дошкольного учебного учреждения № 28
общего развития.
1.2. Реконструкция Криворожской общеобразовательной
школы ІІІ ст. № 101.
1.3. Реконструкция спального корпуса ДОЛ «Олимпиец».
1.4. Реконструкция парка им. 50летия ВЛКСМ.
1.5. Реконструкция проспекта Победы.
1.6. Капитальный ремонт дорожного покрытия старой и
новой части проспекта Победы и его пешеходных аллей.
1.7. Реконструкция проспекта Седнева.
1.8. Реконструкция стадиона на проспекте Седнева.
1.9. Капитальный ремонт дорожного покрытия по ул.
Солнечной, Рудной, XXVII партсъезда, по проспекту Сед
нева.
1.10. Реконструкция наружного освещения улиц поселков
Красная Горка, Зеленое, Старый Ингулец; Комсомольской
аллеи, сквера возле автовокзала.
2.1. Данные социальные обязательства составлены в двух
экземплярах.
2.2. Социальные обязательства действуют с момента
избрания Дмитрия Юрьевича Шпенова депутатом и до окон
чания срока его полномочий.
Кандидат в народные депутаты
Дмитрий Шпенов

* Создание безопасных условий жизни на территории го
рода, выполнение Программы по решению экологических
проблем.
* Обеспечение криворожан качественным и доступным
медицинским обслуживанием.
* Развитие транспортной инфраструктуры города, реали
зация программы «Хорошие дороги – в каждый микрорайон».
* Полное обеспечение местами в детских садах. Обеспече
ние детских дошкольных заведений и школ новым инвен
тарем и оборудованием.
* Создание новых рабочих мест, в первую очередь – спо
собных предоставить достойно оплачиваемую работу жен
щинам города.
* Создание для криворожан максимально комфортных
условий для отдыха в городе.
Также кандидат Павлов К.Ю. берет обязательства по реше
нию следующих конкретных проблем Жовтневого района:
1.1. Реконструкция и открытие парка «Детский», благо
устройство парка им. 50летия Советской Украины.
1.2. Установка новой спортивной площадки в районе СК «Мо
лодость», а также не менее 10 площадок по другим адресам.
1.3. Реконструкция дорожного покрытия по ул. Ватутина,
Грибоедова, Женевской, Конституционной, Тихвинской.
1.4. Установка и ремонт скамеек, малых архитектурных
форм на ж/м Индустриальный, Большевик, 173й, 174й и
129й квартал, 4й, 5й и 7й Заречный, бульваре Василевского.
1.5. Реконструкция помещения по ул. Глаголева, 14 под
детское дошкольное учреждение.
1.6. Ремонт внутриквартальных дорог на мкр. 5й и 7й
Заречный, 44й и 173й кварталы, ж/м Пруды, в районе РУ
«Сухая Балка», бульваре Маршала Василевского, улице Де
сантной и др.
1.7. Ремонт специализированной школы № 71.
1.8. Завершение газификации пос. Верабово.
1.9. Капитальный ремонт амбулатории центра первичной
медикосанитарной помощи № 2 на мкр. 7й Заречный.
1.10. Реконструкция детского дошкольного учреждения № 234.
1.11. Ремонт дороги на мкр. 5й Заречный и КРЭСІІ.
1.12. Ваши пожелания, которые будут учтены при фор
мировании плана работы депутата:

2.1. Данные социальные обязательства составлены в двух
экземплярах.
2.2. Социальные обязательства действуют с момента из
брания Павлова Константина Юрьевича депутатом и до
окончания срока его полномочий.
Кандидат в народные депутаты
Константин Павлов

Округ № 31
Терновской район
г. Кривой Рог

Базовыми положениями программы кандидата в
депутаты от Партии регионов Павлова Константи
на Юрьевича являются:
* Создание безопасных условий жизни на территории го
рода, выполнение Программы по решению экологических
проблем.
* Обеспечение криворожан качественным и доступным
медицинским обслуживанием.
* Развитие транспортной инфраструктуры города, реали
зация программы «Хорошие дороги – в каждый микрорайон».
* Полное обеспечение местами в детских садах. Обеспече
ние детских дошкольных заведений и школ новым инвен
тарем и оборудованием.
* Создание новых рабочих мест, в первую очередь – спо
собных предоставить достойно оплачиваемую работу жен
щинам города.
* Создание для криворожан максимально комфортных
условий для отдыха в городе.
Также кандидат Павлов К.Ю. берет обязательства по реше
нию следующих конкретных проблем Терновского района:
1.1. Реконструкция улиц и внутриквартальных дорог на
мкр. Гвардейский, Даманский, Ленина, СевГОК.
1.2. Благоустройство сквера на пересечении ул. Грицевца
и 23го Лютого.
1.3. Реконструкция ДЮСШ № 7.
1.4. Установка и ремонт скамеек, малых архитектурных
форм на мкр. Даманский, Роковатая, Интернат, 17й квар
тал, СевГОК.
1.5. Реконструкция железнодорожной станции Роковатая.
1.6. Установка новой детской площадки на мкр. Огонек, а
также в других местах Терновского района.
1.7. Реконструкция дорожного покрытия по ул. Ивана
Сирко.
1.8. Восстановление детского сада в пос. Горький.
1.9. Реконструкция площади около торгового центра «Вос
ход».
1.10. Газификация пос. Терноватый Кут.
1.11. Замена устаревшей котельной в школе № 83.
1.12. Ваши пожелания, которые будут учтены при фор
мировании плана работы депутата:

2.1. Данные социальные обязательства составлены в двух
экземплярах.
2.2. Социальные обязательства действуют с момента из
брания Павлова Константина Юрьевича депутатом и до
окончания срока его полномочий.
Кандидат в народные депутаты
Константин Павлов
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Проблеми виробництва

З ТУРБОТОЮ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ
28 вересня ц. р. на базі ПАТ «АрселорМітталКривий Ріг» проведено семінарпрактикум
із досвіду роботи підприємства в функціонуванні системи управління охорони праці.
Серед учасників в.о. ректора КНУ М.І.Ступник, директор центру довузівської підго#
товки і післядипломної освіти КНУ М.Т.Кравець, директор металургійного інститу#
ту КНУ В.Й.Засельський, директор з персоналу ПАТ «Криворізький залізорудний
комбінат» О.І.Макаров, директор Криворізького міського методцентру профтехосві#
ти Н.В.Зозуля, директор міської служби зайнятості І.Б.Вознюк, заступник голови
Дніпропетровської обласної організації Всеукраїнської асоціації працівників проф#
техосвіти В.О.Сапіга, директор Криворізького гірничого технікуму О.І.Посохов,
директор Криворізького електромеханічного технікуму В.Д.Друзь, директор Криво#
різького професійного гірничо#металургійного ліцею В.А.Кас’ян, директор Криво#
різького металургійного технікуму Д.Г.Почанський, директор Криворізького про#
фесійного будівельного ліцею А.Б.Сенін та ін.
За підсумками семінару#практикуму підготовлені рекомендації, які мають суттєво
поліпшити умови праці.

РЕКОМЕНДАЦІЇ учасників семінару#практикуму із досвіду роботи:
функціонування системи управління охорони праці на
ПАТ «АрселорМіттал#Кривий Ріг»
Заслухавши та обговоривши питання:
«Досвід роботи: функціонування системи
управління охорони праці на ПАТ «Арселор(
Міттал Кривий Ріг» Теслюк С.І (директор де(
партаменту охорони праці) та виступи учас(
ників засідання семінару:
( «Про роль та відповідальність керівників(
роботодавців, керівників вищих та професій(
но(технічних навчальних закладів, щодо ви(
конання вимог чинного законодавства з охо(
рони праці, попередження дорожньо(транс(
портного, побутового та виробничого травма(
тизму» ( Задорожний В.К. (перший заступ(
ник голови Дніпропетровської обласної дер(
жавної адміністрації).
( «Високий професіоналізм персоналу –
стабільність роботи підприємства та його
перспективи розвитку» ( Поліщук Л.В. (голов(
ний управляючий по розвитку та навчанню
персоналу ПАТ «АМКР»).
( «Про координацію дій всіх учасників на(
вчально(виробничого процесу, щодо попе(
редження травматизму та створення сприят(
ливих умов з охорони праці під час проход(
ження виробничо(технологічної практики на
виробництві» ( Ступнік М.І. (в.о. ректора КНУ,
кандидат технічних наук).
( «Забезпечення єдиної системи навчально(
наукової та технічної бази в сфері промисло(
вої безпеки і охорони праці», «Проведення
внутрішнього аудиту в навчальному закладі»
( Гурін А.П.(зав. кафедри рудникової аерології
та охорони праці, д.т.н. професор Криворізь(
кого Національного Університету).
( «Громадський контроль з охорони праці та
безпеки життєдіяльності, епідеміологічного
благополуччя в навчальних закладах» ( Сте(
панюк Д.П. ( Народний депутат України П
скликання, голова ГО «Криворізька міська
Асоціація «Комсомолець Кривбасу», «Депута(
ти органів місцевого самоврядування», зас(
тупник голови ВГО «Союз споживачів Украї(
ни», професор філософії в галузі права, зас(
лужений працівник промисловості України).
( «Профілактика нещасних випадків на ви(
робництві та професійних захворювань» (
Макаров О.І. (директор по персоналу ПАТ
«Криворізький залізорудний комбінат», голо(
ва піклувальної ради з гірничо(металургійних
професій»).

( «Освіта Криворіжжя у пошуках адекват(
них відповідей сучасним викликам на етапі
екологічної та адміністративної програми в
освіті України» ( Учитель О.Д. (д.т.н, професор
металургійного інституту КНМетА.).
( «Вплив глобалізаційних та інтеграційних
процесів на підготовку професійно(мобільно(
го кваліфікованого робітника(металурга» (
Сушенцева Л.Л. (кандидат педагогічних наук,
доцент, старший науковий співробітник
Інституту професійно – технічної освіти
НАПН України. В.о. зав. лабораторії профе(
сійного навчання на виробництві).
( «Ключові підходи до реформування
освітніх та професійних стандартів у кон(
тексті викликів міжнародного та вітчизняно(
го ринків праці» ( Василиненко В.М. (дирек(
тор Дніпропетровського обласного центру
професійно(технічної освіти, голова експерт(
ної ради з питань атестації та ліцензування
професійно(технічних навчальних закладів
державної акредитаційної комісії України,
голова Дніпропетровської обласної асоціації
працівників профтехосвіти).
В області і місті реалізується проект –
«Новій Дніпропетровщині – новий стандарт
освіти»
1. Учасники семінару – практикуму на ПАТ
«АрселорМіттал(Кривий Ріг» відмічають:
( актуальність та значимість даної теми з
охорони праці на ПАТ «АрселорМіттал(Кри(
вий Ріг» його вивчення та його впроваджен(
ня в навчальний процес навчальними закла(
дами міста, області;
( вважати одним із вирішальних чинників
забезпечення якісної підготовки і перепідго(
товки мобільних кваліфікованих спеціалістів,
робітників. Розроблення та впровадження
державних стандартів ПТО з професій гірни(
чо – металургійного профілю з урахуванням
нормативних документів з охорони праці.
Управлінню освіти і науки виконкому
міськради, керівникам ПТНЗ(ВНЗ, Криво(
різькому центру професійно(технічної освіти:
( визнати приорітетом № 1 забезпечення
ефективності навчання основам безпеки
життєдіяльності учнів, студентів, слухачів під
час навчально(виробничого процесу і приве(
сти рівень навчання з охорони праці у
відповідність з діючим законодавством;

( підвищити відповідальність осіб за стан
охорони праці, безпеки життєдіяльності в на(
вчальному закладі і на виробництві;
( на підвідомчих об’єктах встановити
чіткий порядок спеціального навчання, пере(
навчання та підвищення кваліфікації посадо(
вих осіб, які повинні мати спеціальний допуск
для виконання цих робіт;
( створення належних умов організаційно(
правових та педагогічних заходів, спрямова(
них на забезпечення робочими місцями
учнів, студентів навчальних закладів для про(
ходження ними виробничого навчання та ви(
робничо(технологічної практики на вироб(
ництві, у сфері послуг;
( створення необхідних і безпечних умов
праці, проведення інструктажів з охорони
праці, відповідно до змісту навчальних про(
грам, нормативів безпеки, гігієни праці та
виробничого середовища, нормативно(пра(
вових актів, методичних документів з профе(
сійно(технічної освіти;
( підвищення високих вимог керівників
підприємств – замовників кадрів, вищих та
професійно(технічних навчальних закладів
та до якості підготовки і організації навчаль(
но(виробничого процесу в умовах виробниц(
тва, навчальних майстерень, лабораторій;
( відповідність належних умов праці учнів
та студентів, слухачів, педпрацівників, на(
ставників та дотримання правил і норм охо(
рони праці в період виробничої практики та
позаурочний час;
( сприяти залученню роботодавців до роз(
в’язання питань, пов’язаних з науковим суп(
роводом професійного навчання на вироб(
ництві, розроблення сучасного науково(мето(
дичного забезпечення, підготовки мобільно(
кваліфікованих робітників з числа молоді і до(
рослого населення, запровадження моніто(
рінгу якості ПТО, модернізацією зміста на(
вчання, впровадженням технології професій(

ної орієнтації молоді на робітничі професії,
впровадження основ енергоефективності,
електронного анкетування та методик моні(
торінгу якості підготовки кваліфікованих ро(
бітників в навчальних закладах;
( продовжити експериментальні майданчи(
ки з Інститутом професійно(технічної освіти
НАПН України на базі професійних та вищих
навчальних закладів та підприємств – замов(
ників кадрів по формуванню змісту навчання
на засадах модульного компетентного підходу,
організацію навчання незайнятого населення
на виробництві, технології професійного само(
визначення молоді на робітничі професії, мо(
дульного професійного навчання виробничого
персоналу підприємств, методики створення
нових і укрупнення професій, моніторінгу
якості ПТО, а також інтерактивних та дистан(
ційних методик навчання, електронних дедак(
тичних комплексів для підготовки кваліфікова(
них робітників гірничо(металургійної та маши(
нобудівної галузі, а також науково(методично(
го забезпечення предмета «Основи енергоефек(
тивності», «Охорони праці» та навчального кур(
су «Формування здорового способу життя учнів
ПТНЗ».
2. Управлінню освіти і науки виконкому
міської Криворізької ради спільно з міським
методичним центром професійно(технічної
освіти доопрацювати рекомендації семінару(
практикум до 15 жовтня 2012 року та довес(
ти їх до відома всіх учасників.
3. Учасники семінару відзначають великий
досвід роботи ПАТ «АрселорМітттал(Кривий Ріг»
з охорони праці і рекомендують його для впро(
вадження в практичну діяльність органів управ(
ління освіти і науки, навчально(методичних
структур, професійно(технічних та вищих на(
вчальних закладів та навчальних підрозділів
підприємств.
Учасники семінарупрактикуму на
ПАТ «АрселорМітталКривий Ріг»
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ТЕХНІКА СТАЄ СКЛАДНІШОЮ,
Учасники семінару «Наш соціальний партнер –
ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат»
пройшов за підтримки Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту Дніпропетровської
облдержадміністрації, Криворізького міського
методичного центру профтехосвіти. З основним

повідомленням виступив голова правління ПАТ
«Кривбасзалізрудком». Виступаючий зокрема
зазначив, що за останні п’ять років у структурних
підрозділах комбінату проходили виробничу
практику понад п’ять тисяч випускників вузів та
профтехучилищ, кожний 52тий з них поповнив,

ПЛАН проведення розширеного засідання Піклувальної ради
гірничо'металургійних професій з теми «Початок нового
2012'2013 н. р. в умовах виробництва шахт підземного Кривбасу:
завдання, проблеми, шляхи вирішення».
Підстава для проведення: План роботи виконокому міської ради, Головного
управління освіти і науки ОДА, план роботи Криворізького центру ПТО, піклуваль(
ної ради комбінату.
Мета:
* підведення підсумків роботи піклувальної ради з гірничо(металургійних про(
фесій комбінату 2011(2012 н.р. та завдання на новий 2012(2013 навчальний рік;
* формування професійно(мобільного кваліфікованого робітника через соціаль(
ний діалог між роботодавцями, громадськістю, профспілками, органами місце(
вого самоврядування, міською службою зайнятості, керівниками навчальних зак(
ладів по узгодженню практичних дій, щодо організації та проведення професій(
но(практичної підготовки, підвищення кваліфікації робітників з урахуванням
вимог гірничої галузі, розроблення необхідної навчально(плануючої та техноло(
гічної документації, ознайомлення з новими технологічними процесами та гірни(
чим обладнанням, передовим досвідом по впровадженню новітніх технологій та
сучасного устаткування в структурних підрозділах ПАТ «КЗРК»;
* запровадження науково – методичного супроводу в розрізі державного стандарту
гірника нової формації і його впровадження в умовах шахт підземного Кривбасу;
* здійснити організаційні заходи, щодо переходу ПТНЗ і вищих навчальних за(
кладів на новий зміст професійної освіти з впровадженням в навчальний процес
інформаційно(комунікативних та інноваційно(педагогічних та виробничих тех(
нологій;
* впровадження експериментально(наукової діяльності серед учнів, студентів,
педагогів, науковців;
* входження в міжнародні проекти , встановлення міжнародних стосунків.
Склад учасників розширеного засідання піклувальної ради додається.
Збір учасників розширеного засідання піклувальної ради о 9.00 год. в навчаль(
ному центрі ПАТ «КЗРК».
1. Про початок нового 2012(2013 навчального року в умовах виробництва зав(
дання, проблеми, шляхи вирішення.
Виступаючі:
( Павлов Костянтин Юрійович – перший заступник міського голови, депутат
обласної ради.
( Караманиць Федір Іванович – голова правління ПАТ «КЗРК».
( Бельчик Олександр Ігорович( начальник Головного управління освіти і науки
Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
2. Моніторинг працевлаштування, професійного становлення та закріплення
випускників ПТНЗ та студентів ВНЗ ІІІ(IV рівня акредитації на ПАТ «КЗРК».
Рівень конкурентоспроможності випускників ПТНЗ (ВНЗ) та підбір персоналу
для структурних підрозділів підприємства.
Доповідає:
( Макаров Олег Іванович – директор по персоналу ПАТ «КЗК», голова піклуваль(
ної ради з гірничо(металургійних професій.
Виступи:
( Ступнік Микола Іванович – в.о. ректора Криворізького Національного універ(
ситету, голова постійної комісії з питань освіти і науки виконкому міської ради.
( Посохов Олександр Ізотович – директор гірничого технікуму.
( Друзь Віктор Дмитрович – директор електро(механічного технікуму.
( Дубінецький Володимир Володимирович – директор автотранспортного тех(
нікуму.
( Касьян Василь Антонович – директор Криворізького професійного гірничо(
металургійного ліцею.
( Сиротюк В’ячеслав Григорович – директор гірничо(технологічного ліцею.
( Баснін Валерій Миколайович – директор професійного електромеханічного ліцею.
3. Шляхи підвищення ефективності організації виробничого навчання та ви(
робничої практики, впровадження індивідуальної системи підготовки.
Стан укладання угод на проходження виробничого навчання та виробничої
практики на підприємстві учнями (студентами) ПТНЗ (ВНЗ).
Виступ:
( Василиненко Віктор Михайлович – директор Дніпропетровського обласного
центру професійно – технічної освіти, голова експертної ради з питань атестації
та ліцензування професійно – технічних навчальних закладів державної акреди(
таційної комісії України
4. Компетентнісний підхід у формуванні професійно(мобільних кваліфікова(
них робітників гірничої галузі.
Виступ:
( Сушенцева Лілія Леонідівна – доктор педагогічних наук, старший науковий
співробітник лабораторії змісту професійної освіти і навчання інституту профе(
сійно(технічної освіти Національної Академії педагогічних наук України, керів(
ник експериментального майданчика з теми:«Формування професійної мобіль(
ності кваліфікованого робітника»»
5. Підведення підсумків теоретичної частини засідання піклувальної ради.
З Рішенням засідання піклувальної ради знайомить Зозуля Неля Володимирі(
вна ( директор Криворізького міського методичного центру.
1. Відвідання відкритого уроку в умовах гірничого полігону.
Відповідальний: Желдаков Г.С.( начальник навчального центру комбінату.
2. Екскурсія в структурні підрозділи на ПАТ «КЗРК» (ш.«Жовтнева», ш.»Батьків(
щина», ш. «Гвардійська») з метою ознайомлення з новими технологічними проце(
сами та гірничим обладнанням, передовим досвідом по впровадженню новітніх
технологій та сучасного устаткування.
Збір учасників засідання піклувальної ради та учасників посвяти випускників 2012
року в гірники, керівників навчальних закладів міста, педагогів(науковців, батьків, учнів
та студентів підшефних навчальних закладів о 14.00 год. в палаці культури комбінату.
1.Показ фільму про ПАТ «КЗРК».
2. Відкриває урочистості з нагоди посвяти випускників 2012 року в гірники го(
лова правління ПАТ «КЗРК» ( Караманиць Федір Іванович та заохочує їх, праців(
ників та керівників навчальних закладів цінними подарунками.
Виступипривітання:
( Степанюк Дмитро Петрович – народний депутат України другого скликання,
доктор філософії в галузі права, заслужений працівник промисловості України,
громадський діяч.
( Бельчик Олександр Ігорович – начальник управління освіти і науки Дніпро(
петровської обласної державної адміністрації.
Виконавчий директор Асоціації В. САПІГА

врешті2решт, лави працівників комбінату. На них,
зазначив доповідач, покладаються великі надії. Під
час проведення семінару підписано договір
соціального партнерства між базовими
професійними ліцеями та ПАТ «Криворізький
залізорудний комбінат» на 201222115 роки.
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КАДРИ ВІДПОВІДАЛЬНІШИМИ
РЕКОМЕНДАЦІЇ учасників засідання піклувальної
ради з гірничо&металургійних професій з теми:
«Про початок нового 2012&2013 навчального року
в умовах шахт підземного Кривбасу: завдання,
проблеми, шляхи їх вирішення»
Заслухавши та обговоривши питання «Про початок нового
20122013 навчального року в умовах шахт підземного Кривба
су: завдання, проблеми, шляхи їх вирішення», учасники засідан
ня піклувальної ради відмічають актуальність та значимість які
сної підготовки професійнокваліфікованого мобільного ро
бітника для гірничометалургійної галузі. Поширення глобаліза
ційних процесів зумовлює інноваційний розвиток економіки, вод
ночас соціальноекономічний розвиток підприємств Криворізь
кого регіону в значній мірі залежить від рівня професійної підго
товки трудових ресурсів. Робота піклувальних рад спланована, з
врахуванням завдань роботи регіональної методичної служби пе
дагогічних колективів ПТНЗ міста, у новому навчальному році та
спрямована на реалізацію заходів Державної цільової програми
розвитку ГІТО на 20112015 роки з врахуванням нової законо
давчої бази в галузі освіти та профтехосвіти.
В області і в місті реалізується проект  «Новій Дніпропетров
щині  новий стандарт освіти».
Визначені пріоритетні напрями роботи з врахуванням регіо
нального компоненту:
1. Забезпечення методичного супроводу впровадження дер
жавногромадського управління навчальних закладів в умо
вах децентралізації ПТО; подальший розвиток соціального парт
нерства.
2. Оновлення змісту професійної освіти і навчання кваліфіко
ваних робітників через впровадження держстандарів та розроб
ку держстандарів ПТО на основі компетенцій.
3. Системна робота з керівними та педагогічними кадрами
через методичне забезпечення інформаційнокомунікативного
навчальновиробничого середовища в ПТНЗ, ефективне вико
ристання ІКТ (створення електронних підручників, посібників,
електронних бібліотек тощо); впровадження сучасних форм
підвищення професійного рівня педагогів ПТНЗ, залучення пе
дагогів ПТНЗ до участі в науковоекспериментальній роботі.
4. Забезпечення гармонійного розвитку майбутнього високо
кваліфікованого робітника через цілісну систему виховної робо
ти з акцентом на розвиток особистості, громадянина, патріота.
5. Забезпечення впровадження в практику ПТНЗ здоров’я,
зберігаючих та енергозберігаючих технологій.
6. Методичний супровід забезпечення ефективної роботи з про
фесійної орієнтації молоді та підвищення престижності робітни
чих професій.
За кожним напрямком  система роботи, яка цілеспрямовано
об’єднує п’ятикутник:
учні (студенти)педагоги, науковці професійної і вищої школи
 виробництво  органи місцевого самоврядування та громадські
організації. Добрим результатом такої системної співпраці є ро
бота піклувальної ради гірничометалургійних професій на базі
ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», яка направлена на:
 підвищення ефективності організації виробничого навчання
і виробничої практики (питання наставництва, оплати праці
учнів, студентів, техніка безпеки та інші), впровадження дуаль
ної системи навчання;
 організацію стажування на виробництві;
 підвищення ефективності відбору випускників підшефних на
вчальних закладів, їх працевлаштування та закріплення і про
фесійне зростання на виробництві.
Учасники засідання виступили з таких питань:
 «Шляхи підвищення ефективності організації виробничо
го навчання та виробничотехнологічної практики, впроваджен
ня дуальної системи підготовки»  Караманиць Ф.І.(голова прав
ління ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат);
 «Соціальне партнерство підприємствзамовників кадрів з
навчальними закладами в підготовці робітників нової формації
 вимоги сьогодення»  Павлов К.Ю. (перший заступник місько
го голови, депутат обласної ради);
 «Про початок нового 2012 2013 навчального року в умовах
виробництва шахт підземного Кривбасу: завдання, проблеми,
шляхи вирішення»  Демчик О.І. (начальник Головного управ
ління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адмі
ністрації);
 «Моніторинг працевлаштування, професійного становлення
та закріплення їх на виробництві»  Макаров О.І. (директор з пер
соналу, голова піклувальної ради з гірничометалургійних про
фесій);
 «Науковометодичне забезпечення професійної освіти і на
вчання»  Ступнік М.І.(в.о. ректора Криворізького Національного
університету , голова постійної комісії з питань освіти і науки ви
конкому Криворізької міської ради);
 «Теорія і практика  два крила методичної служби»  3озуля
Н.В. (директор Криворізького міського методичного центру ПТО);
 «Регіональна система партнерства в галузі професійно  тех
нічної освіти»  Сушенцева Л.Л. (В.о. зав. лабораторії методик про
фесійної освіти і навчання Інституту ПТО НАПН України);
 «Директор Донецького інституту післядипломної і педаго
гічної освіти інженернопедагогічних працівників НАПН Ук
раїни (Університету менеджменту освіти, кандидат історич
них наук,доцент)»  Ситніков О.П.
 «Про роль міської служби зайнятості в підвищенні якості ро
бочої сили з числа незайнятого населення»  Лобанова В. О. (в.о.
директора міського Центру зайнятості);
 «Сучасні вимоги до підготовки кваліфікованих робітників
гірничої галузі»  Василиненко В.М. (директор Дніпропетровсь
кого обласного центру професійно  технічної освіти, голова екс
пертної ради з питань атестації та ліцензування професійнотех
нічних навчальних закладів державної акредитаційної комісії
України, голова Дніпропетровської обласної асоціації працівників
ПТО);
 «Культурнопедагогічні і національні цінності роботодав
ця  колективу навчального закладу»  Степанюк Д. П. (голова
Рад громадських організацій «Криворізька міська Асоціація «Ком
сомолець Кривбасу», «Депутати органів місцевого самовряду
вання», народний депутат України 2 скликання, заслужений
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працівник промисловості України, професор філософії в галузі
права);
«Виконання колективного договору ключ до розв’язання
ключових соціальних проблем» Макаренко А.К. (голова міської
галузевої профспілки металургів та гірників);
«Про виконання міської програми «Школа ВНЗ(ПТНЗ)
підприємство» на 2011 2015 роки» Семенюк Т. Т. (головний
спеціаліст управління освіти і науки виконкому міської ради).
Учасники засідання відзначають:
Розв’язання проблем співпраці з підприємствами замов
никами кадрів, підвищення конкурентноспроможності робочої
сили потребує модернізації системи на основі ефективного на
укового супроводу.
Соціальне партнерство в галузі професійної освіти і навчан
ня має передбачити розвиток та впровадження компетентніст
ного підходу в підготовку фахівців нової формації , підвищення
якості навчання на основі впровадження Національної рамки
кваліфікації та сучасних психолого педагогічних концепцій
професійної освіти молоді і дорослого населення.
Особливої актуальності в світлі вищезазначених проблем на
бувають наукові дослідження, створення експериментальних
майданчиків Міністерства освіти і науки України, Інституту
Професійно технічної освіти НАПН України, державного на
вчального закладу «Криворізький Національний університет»
щодо вирішення проблем осучаснення професійної освіти, про
фесійної орієнтації молоді на робітничі професії, науково мето
дичного забезпечення нових і укрупнених професій: проекту
вання інноваційних методик навчання, впровадження гнучких
педагогічних та виробничих технологій у систему підготовки ви
робничого персоналу підприємств.
Організація навчання незайнятого населення; залучення
учнів старшої школи до професійного навчання за технологіч
ним напрямком.
Заслуговує на увагу досвід роботи ПАТ «Криворізький залі
зорудний комбінат» з працевлаштування випускників, ознай
омлення з новітньою гірничою технікою, устаткуванням, уро
чистим посвяченням випускників в гірники, в плідній співпраці
з громадськими організаціями, серед яких «Депутати органів
місцевого самоврядування», «Комсомолець Кривбасу», Дніпро
петровська обласна організація Всеукраїнська асоціація пра
цівників професійно технічної освіти, центр з прав дитини,
Патріоти Придніпров’я, міською ветеранською організацією
міста , ВГО «Союз споживачів України» інші молодіжні органі
зації.
За результатами обговорення доповідей та виступів учасни
ки піклувальної ради з гірничо металургійних професій РЕКО
МЕНДУЮТЬ:
Виконавчим органам місцевого самоврядування, керівникам
навчальних закладів, науковцям, роботодавцям, головам піклу
вальних рад, громадськості:
1. Взяти за основу досвід роботи ПАТ «Криворізький залізо
рудний комбінат» з підшефними навчальними закладами по
формуванню трудового потенціалу комбінату, формування
змісту навчання на засадах компетентністного підходу, орган
ізації навчання в умовах гірничого полігону і навчальних
дільниць шахт.
2. Активізувати співпрацю з Департаментом ПТО Міністер
ства освіти і науки, молоді і спорту України , Інститутом про
фесійної освіти НАПН України з проблем: модернізації змісту
освіти, нормативного забезпечення процесу впровадження но
вих і укрупнених інтегрованих професій , впровадження основ
них положень Концепції професійної орієнтації молоді на ро
бітничі професії, професійного навчання незайнятого насе
лення на виробництві, розроблення електронних засобів
навчання, підручників нового покоління, здійснення моніто
рингу соціального партнерства в регіоні, розробити критерії і
способи діагностики.
3. Запровадити електронне анкетування та методи моніто
рингу якості підготовки кваліфікованих робітників в ПТНЗ
(ВНЗ).
4. Вважати одним із вирішальних чинників забезпечення
якості підготовки кваліфікованих робітників підготовку за но
вими Держстандартами з професій.
5. Визнати пріоритетність впровадження сучасних вироб
ничих технологій шляхом створення і модернізації регіональ
них навчально практичних центрів (напрямків гірничодобув
ної і металургійної галузі).
6. В колективних договорах, договорах по співпраці
підприємств замовників кадрів з навчальними закладами по
вніше використовувати передбачені пільги, які б забезпечува
ли ефективну співпрацю виробничників, ПТНЗ (ВНЗ), в тому
числі з питання модернізації навчальної бази закладів та впро
вадження новітніх технологій у підготовці робітничих кадрів,
проходження виробничо технологічної практики учнями, сту
дентами, слухачами, наданні першого атестованого робочого
місця, оплати праці.
7. Сприяти впровадженню державно громадського управ
ління навчальними закладами через активізацію батьківської
громадськості та учнівської (студентської) молоді; роботу
Піклувальних рад, тісну взаємодію з місцевими органами вла
ди, профспілками, громадськими організаціями, депутатами
всіх рівнів, роботодавцями, науковцями, керівниками навчаль
них закладів.
8. Основною оцінкою роботи соціального партнерства є
участь підприємства замовника кадрів, роботодавців в гро
мадському огляді конкурсі «На краще підприємство замовни
ка кадрів»; вважати забезпечення якості освітніх послуг це
надання учням, студентам, слухачам робочих оплачуваних
місць для виробничо технологічної практики, їх подаль
ше працевлаштування та закріплення на виробництві.
9. Засобам масової інформації, ТРК «Рудана», ТРК «Криворіж
жя», газетам «Червоний гірник», «Шахтар Кривбасу», «Під зна
ком руди і металу» та іншим друкованим виданням роботодавців
висвітлювати систематично у рубриках «соціальне життя ос
віта виробництво» досвід роботи, проблеми та їх шляхи вирі
шення.
10. Організаційному комітету в термін до 20 вересня 2012
року доопрацювати рекомендації засідання Піклувальної ради
гірничо металургійних професій та довести їх до відома всіх
учасників.
11. Досвід соціального партнерства ПАТ «Криворізький залізо
рудний комбінат» з професійно технічними та вищими навчаль
ними закладами в підготовці кадрів нової формації за 2011 2012
роки може бути рекомендований для впровадження в практич
ну діяльність органів управління освіти і науки, методичних
центрів, професійно технічних та вищих навчальних закладів,
громадськості та навчальних підрозділів підприємств міста.
Учасники розширеної піклувальної ради
з гірничометалургійних професій.
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Виступ заступника голови Дніпропетровської обласної організації Всеукраїнської асоціації працівників професійно технічної освіти,
виконавчого директора громадської організації «Комсомолець Кривбасу» на засіданні піклувальної ради з гірничо"металургійних професій
на ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» 14 вересня 2012 року Сапіги В.О. на тему: «Про початок нового 2012"2013 навчального року
в умовах виробництва: завдання, проблеми, шляхи вирішення»
В місті Кривому Розі створена і діє ефектив
на модель співпраці професійнотехнічних та
вищих навчальних закладів з підприємства
ми  замовниками кадрів, роботодавцями,
підприємцями, міською службою зайнятості.
В кожному навчальному закладі створені і
функціонують піклувальні ради, куди
ввійшли керівники підприємств  замовників
кадрів, профспілки, депутати, науковці, пред
ставники органів місцевого самоврядування,
представники громадськості.
В Криворізькому регіоні функціонують 6
піклувальних рад за галузевим принципом:
 піклувальна рада з гірничометалургій
них професій на базі ПАТ «Криворізький за
лізорудний комбінат», голова Макаров О.І.;
 піклувальна рада з будівельних про
фесій на базі ПАТ «Криворіжіндустрбуд»,
голова генеральний директор Земляний
М.Ф.;
 піклувальна рада з електромонтажних
професій на базі ТОВ «Криворіжелектромон
таж», голова Ткаченко Г.І;
 піклувальна рада машинобудівних про
фесій на базі ПАТ «Криворізький завод гірни
чого обладнання», голова ради  голова прав
ління Булатецький В.М.;
 піклувальна рада з професії легкої про
мисловості на базі ТОВ «Полстар»  голова
ради  генеральний директор Томаш Мік;
 піклувальна рада з гірничотехнологічних
професій на базі ПАТ «Південний гірничозба
гачувальний комбінат» голова ради  дирек
тор по персоналу Пахомов В.О.
Рішенням Криворізької міської ради від
21.01.2011р. затверджений склад міських га
лузевих рад підприємців, куди ввійшли кері
вники професійнотехнічних закладів:
з питань транспорту і зв’язку (Балакін В.Г.,
Пєнтєгов В.М.);
з питань торгівлі та ресторанного бізнесу
(Легун В.Т.);
з питань промисловості і будівництва ( Са
піга В.О.);
з питань виробництва продуктів харчуван
ня, діяльності ринків (Васильєва В.О.);
з питань освіти, науки та інноваційної
діяльності ( Балакін В.Г, Школяренко Ж.М.,
Горб Г.Г., Іслам В.А., Сапіга В.О.);
з питань діяльності у сфері культури,
історії, організації подорожувань, відпочин
ку і розваг (Легун В.Т.);
з питань енергозбереження (Сапіга В.О.,
Мавдрик Т.М.);
Співпраця з міськими громадськими орга
нізаціями на договірних засадах:
Дніпропетровська обласна організація Все
української асоціації працівників професій
нотехнічної освіти;

громадська організація «Патріоти При
дніпровья»;
громадська організація «Криворізька
міська Асоціація «Комсомолець Кривбасу»;
громадська організація «Депутати органів
місцевого самоврядування»;
Криворізька міська рада ветеранів;
Криворізька паланка Міжнародної гро
мадської організації «Січеславське козацтво
 Запорізьке»;
Криворізька міська організація ВГО «Союз
споживачів України»;
Криворізька громадська організація вете
ранів Афганістану, прикордонників, спецна
зу;
Криворізька громадська організація право
охоронних органів;
Криворізька міська організація «Центр з
прав дитини»;
Криворізька Спілка Журналістів України;
Криворізька міська галузева профспілка
металургів та гірників;
Криворізька галузева профспілка будівель
ної галузі;
Міський молодіжний виконком;
Криворізька філія спілки промисловців та
підприємців.
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міських заходів (круглі столи, конференції,
засідання піклувальних рад, вечорівзустрі
чей, конкурсів профмайстерності, громадсь
ких слухань), які проходили під гаслами гро
мадських формувань: «До високої якості
життя разом!», «Від якості влади  до якості
життя!», «Майбутнє в єдності поколінь!»,
«Найкраще збережемо  нове побудуємо!».
Всі гасла співпадають з пілотним проек
том «Новій Дніпропетровщині  новий стан
дарт освіти». Визначені і реалізуються пріо
ритетні напрямки роботи регіонального ос
вітянського компоненту:
1. Забезпечення методичного супрово
ду впровадження державногромадського
управління навчальних закладів в умовах де
централізацій ПТО, подальший розвиток
соціального партнерства.
2. Оновлення змісту професійної освіти і
навчання кваліфікованих робітників через
впровадження держстандартів ПТО на ос
нові компетенцій.
3. Системна робота з керівниками та пе
дагогічними кадрами через методичне за
безпечення інформаційнокомунікативного
навчальновиробничого супроводу в
ПТНЗ(ВНЗ), ефективне створення та вико
ристання електронних підсумків, по
сібників, електронних бібліотек, впровад
ження сучасних форм підвищення про
фесійного рівня педагогів ПТНЗ(ВНЗ). За

лучення педагогів, майстрів виробничого
навчання до участі в науковоексперимен
тальній роботі.
4. Забезпечення гармонійного розвитку
майбутнього висококваліфікованого робіт
ника через цілісну систему виховної роботи
з акцентом на розвиток особистості, грома
дянина. Патріота міста.
5. Забезпечення впровадження в прак
тику ПТНЗ(ВНЗ) здоров’я, зберігаючих
та енергозберігаючих технологій.
6. Науковометодичний супровід, забез
печення ефективної роботи з професійної
орієнтації молоді та підвищення престиж
ності робітничих професій.
7. Надання першого робочого місця для
випускників, їх професійне закріплення та
кар’єрне зростання на виробництві.
За кожним напрямком  це системна цілес
прямована робота, яка об’єднує п’ятикутник:
учні ( студенти, педагоги, науковці профес
ійної і вищої школи) – виробництво  органи
місцевого самоврядування та громадські
організації.
Тому сьогодні згідно плану роботи викон
кому міської ради, плану роботи піклуваль
ної ради з гірничометалургійних професій
ПАТ «КЗРК» ми проводимо розширене засі
дання піклувальної ради за участю пред
ставників виконавчої влади, роботодавців,
громадських організацій, галузевих проф
спілок, науковців, педпрацівників вищих і
ПТНЗ, міської і обласної методичної служби,
міської служби зайнятості, органів освіти,
ЗМІ.
Криворізька міська організація ВГО «Союз
споживачів України»;
Криворізька громадська організація вете
ранів Афганістану, прикордонників, спецна
зу;
Криворізька громадська організація пра
воохоронних органів;
Криворізька міська організація «Центр з
прав дитини»;
Криворізька Спілка Журналістів України;
Криворізька міська галузева профспілка
металургів та гірників;
Криворізька галузева профспілка буді
вельної галузі;
Міський молодіжний виконком;
Криворізька філія спілки промисловців та
підприємців.
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міських заходів (круглі столи, конференції,
засідання піклувальних рад, вечорівзустрі
чей, конкурсів профмайстерності, громадсь
ких слухань), які проходили під гаслами гро
мадських формувань: «До високої якості
життя разом!», «Від якості влади  до якості

життя!», «Майбутнє в єдності поколінь!»,
«Найкраще збережемо  нове побудуємо!».
Всі гасла співпадають з пілотним проектом
«Новій Дніпропетровщині  новий стандарт
освіти». Визначені і реалізуються пріоритетні
напрямки роботи регіонального освітянсько
го компоненту:
1. Забезпечення методичного супрово
ду впровадження державногромадського
управління навчальних закладів в умовах де
централізацій ПТО, подальший розвиток
соціального партнерства.
2. Оновлення змісту професійної освіти і
навчання кваліфікованих робітників через
впровадження держстандартів ПТО на ос
нові компетенцій.
3. Системна робота з керівниками та педа
гогічними кадрами через методичне забезпе
чення інформаційнокомунікативного на
вчальновиробничого
супроводу
в
ПТНЗ(ВНЗ), ефективне створення та викори
стання електронних підсумків, посібників,
електронних бібліотек, впровадження су
часних форм підвищення професійного
рівня педагогів ПТНЗ(ВНЗ). Залучення педа
гогів, майстрів виробничого навчання до
участі в науковоекспериментальній роботі.
4. Забезпечення гармонійного розвитку
майбутнього висококваліфікованого робіт
ника через цілісну систему виховної роботи з
акцентом на розвиток особистості, громадя
нина. Патріота міста.
5. Забезпечення впровадження в прак
тику ПТНЗ(ВНЗ) здоров’я, зберігаючих
та енергозберігаючих технологій.
6. Науковометодичний супровід, забез
печення ефективної роботи з професійної
орієнтації молоді та підвищення престиж
ності робітничих професій.
7. Надання першого робочого місця для ви
пускників їх професійне закріплення та ка
р’єрне зростання на виробництві.
За кожним напрямком  це системна ціле
спрямована робота, яка об’єднує п’ятикут
ник: учні ( студенти, педагоги, науковці про
фесійної і вищої школи) – виробництво 
органи місцевого самоврядування та гро
мадські організації.
Тому сьогодні згідно плану роботи викон
кому міської ради, плану роботи піклуваль
ної ради з гірничометалургійних професій
ПАТ «КЗРК» ми проводимо розширене засі
дання піклувальної ради за участю пред
ставників виконавчої влади, роботодавців,
громадських організацій, галузевих проф
спілок, науковців, педпрацівників вищих і
ПТНЗ, міської і обласної методичної служби,
міської служби зайнятості, органів освіти,
ЗМІ.
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ДЕТСТВО МОЕ ВОЕННОЕ
1.
Подходил к концу июль 1941 года. Фашистские войска все
ближе подходили к Криворожской земле. На площади, воз*
ле больницы Колачевского (так больницу называли по фа*
милии ее бывшего основателя, промышленника*рудодобыт*
чика, врача по профессии. Во время революции он добро*
вольно отдал все свои владения Советским властям. Взамен
попросил лишь одно: дать ему возможность до конца своей
жизни заниматься врачеванием в родной больнице, что ему
и было разрешено, т.к. до революции он бесплатно лечил бед*
ных людей, не в пример сегодняшним медикам.) собрался
митинг, на котором выступающие говорили о варварском
нападении фашистской Германии на Советский Союз.
До войны, если объявлялся митинг – это было что*то свя*
тое – все люди бросали все свои дела и шли на митинг.
Небольшая площадь возле больницы была заполнена на*
родом. Нас, мальчишек 9*11 лет, на площадь не пустили, и
мы, чтобы видеть, как проходит митинг, взобрались на де*
ревья, росшие вокруг площади. Во время митинга налетели
фашистские самолеты и начали сбрасывать бомбы и рас*
стреливать людей из пулеметов.
Нас, мальчишек, как ветром сдуло с деревьев. Мы отбежа*
ли от площади и через карьеры и насыпи помчались домой.
За мной увязался немецкий самолет, начал строчить по нам
из пулемета и бросать бомбы или гранаты, но взрывы были
не такие сильные, как на площади, где гибли люди. Всего нас
было трое мальчишек и пес по кличке Джек. Во время об*
стрела пострадал только Джек, ему осколком оторвало пе*
реднюю лапу. Так он и остался инвалидом войны, которого
в последний раз я видел живым в 1949 году.
14 августа 1941 года фашисты заняли г. Кривой Рог. Мой
отец до войны работал в шахте бурильщиком, был стаханов*
цем, его портреты постоянно были на доске почета. Немцы
узнали об этом. Они заставляли всех шахтеров спускаться в
шахту, добывать руду. Еще в 1939 году, во время бурения,
большой бут породы отвалился и сильно травмировал ноги
моему отцу. После лечения отец не мог нормально ходить,
его походка была подобна ходьбе матроса, идущего по палу*
бе, * в развалку. Чтобы отцу не спускаться в шахту, необхо*
димо было срочно менять место жительства. Вся наша се*
мья (отец, мать, я и две сестры) переехали из рудника им.
Ленина в Новопавловку, западную окраину села Веселые
Терны, где купили часть дома.
Как мы выжили во время оккупации – это отдельная тема.
Осенью 1943 года, после того, как немцы в панике, полу*
раздетые, отступали со стороны Пятихаток и отошли на ле*
вый берег реки Саксагань, взорвав за собой два моста через
реку, к нам со стороны северной окраины села пробились два
советских танка. У одного танка была согнута пушка (навер*
ное, от прямого попадания
снаряда). Из танков выбра*
лись четыре танкиста – моло*
дые парни – и обратились к со*
бравшимся жителям: «Това*
рищи, есть ли здесь немцы?»
Только представьте себе со*
стояние жителей села. После
того, как на любого паршиво*
го немца нас заставляли гово*
рить «пан официр», и вдруг –
товарищ!.. Слезы, рыдания…
Чтобы понять это со стояние,
нужно пережить. Но не дай
Бог это видеть. И сейчас, ког*
да я слышу, как обращаются
к нашим чиновникам: пан
Гриценко или пан Петренко –
передо мной возникает образ
того эсесовца, который бьет меня по лицу грязной крагой,
пускает очередь из автомата над моей головой, смеясь, зас*
тавляет меня говорить на него «пан официр»! Это страшно!
2.
Немцы закрепились на левом берегу реки Саксагань на
возвышенности от Бабьей могилы, Каменного Поля, рудни*
ка*шахты бурого угля до рудника им. Ленина, в сторону села
Лозоватка. Наши войска заняли оборону по правому берегу
реки. Передовая линия обороны проходила у нас под окна*
ми, солдаты запрещали нам выходить со двора на улицу, т.к.
за дорогой уже были окопы роты штрафников, а дальше –
нейтральная зона. Нас заставили уйти глубже в тыл, подаль*
ше от передовой линии.
В поселке Вольная Долина жила мамина сестра, и мы ре*
шили ночью пробираться туда всей семьей. Но отец вынуж*
ден был остаться дома: он плохо ходил, ноги его не слуша*
лись. Мы вышли из дома после заката. Немцы, увидев дви*
жущиеся цели, открыли по нам огонь. Пришлось лечь на зем*
лю, переждать, пока прекратится артобстрел и немного
стемнеет, потом двинуться дальше. Когда зашли со стороны
огорода к дому нашей тети, нас остановили солдаты и в дом
не пустили, заставили сидеть в ночной степи до выяснения,
кто мы такие. Только, когда тетя признала свою сестру (нашу
маму), солдаты пропустили во двор к сараю, где стояла ко*
рова. Оказалось, что в их доме стоял штаб десятой дивизии,
которой командовал генерал*майор Иванов Василий Поли*
карпович.
Мы все восемь человек – две семьи – ютились в небольшой
кухне, а в комнате был штаб дивизии. Однажды, когда нем*
цы бомбили позиции наших войск в районе рудника им. Ле*
нина, какой*то солдат в шинели и пилотке со звездой ходил
по огороду и пускал ракеты, а мы с двоюродным братом бе*
гали рядом и собирали стреляные гильзы. Немецкие само*
леты начали приближаться к нашему поселку. Солдаты, уви*
дев ракеты, подбежали и скрутили руки тому, кто пускал
ракеты. Под шинелью у него оказался немецкий мундир. Он
вызывал самолеты немцев, указав цель для бомбежки. Нем*
ца расстреляли, зенитки не подпустили немецкие самоле*
ты к цели, и они вынуждены были сбросить бомбы в степи.
Село Недайвода Криворожского района несколько раз пе*
реходило из рук в руки: то наши солдаты выбьют немцев, то
немцы вытеснят наших и займут село. После освобождения
в этом селе осталось всего несколько неразрушенных домов.

Осенним днем немцы со стороны села Недайвода пошли в
наступление. Под прикрытием танков немецкая пехота про*
двигалась к поселку Вольная Долина. Наши солдаты, уви*
дев немецкие танки и пехоту, дрогнули и начали отступать.
Командир дивизии, заметив в окно, как бегут солдаты, вы*
бежал из штаба, что*то крикнул им, выстрелили вверх из
пистолета и побежал навстречу немецким танкам, которые
уже подползали к плотине.
Солдаты, увидев комдива, бегущего навстречу немецким
танкам, развернулись и пошли в контратаку. Откуда*то по*
явились наши танки и на полном ходу встретились с немец*
кими танками и пехотой, давя и уничтожая их пулеметным
огнем. Мы с братом стояли возле забора и наблюдали за хо*
дом сражения, которое происходило от нас на расстоянии
300*400 метров. Солдаты из охраны штаба гнали нас в око*
пы, но разве могли мальчишки упустить такое событие?!
Вокруг нас свистели пули, шуршали осколки. Один снаряд
ударил в угол дома, где находился штаб. Стену немного раз*
воротило, но дом устоял. Атака немцев захлебнулась, враг
был отброшен в сторону села Недайвода, оставив на поле боя
2 танка и много трупов.
3.
После боя мы решили возвратиться домой. Все равно кру*
гом стреляют, везде идет война, погибать – так дома. А дома
отец и мои кролики!
Вечером солдаты провели нас за пределы охраняемой тер*
ритории, и мы без приключений возвратились в Новопав*
ловку. В свой дом, где на хозяйстве был наш отец. Во двор
мы зашли со стороны огорода, т.к. знали, что под окнами
заграждение из колючей проволоки. Отец жил в кухне, а в
комнате был размещен полевой военкомат (той же 10*й ди*
визии), которым руководил военком, ст. лейтенант Приход*
ченко (имени не знаю, он находился в другом доме). Началь*
ником 1*й части был лейтенант Кротов Михаил Антонович,
инвалид без ноги. Ниже колена у него был протез, но он не
покидал пределы передовой линии обороны.
Топить плиту и готовить еду на кухне мы могли только но*
чью, выходить по воду к колодцу тоже, чтобы немцы с возвы*
шенности нас не видели. Как*то вечером, когда еще не совсем
стемнело, я вышел из дома покормить своих кроликов. Нем*
цы, увидев движущуюся цель, начали обстрел минами. Меня
ударило осколками по пяткам обеих ног. Кость не задело, но до
сих пор я не могу ходить босиком. Наступив шрамом на малей*
ший камушек, ощущаю сильную боль. После ранения, в мед*
санбате раны взяли на скобки, сутки я лежал дома с подняты*
ми к верху ногами, затем раны стали затягиваться.
Так мы прожили до 18 февраля 1944 года. Вечером к нам
на кухню зашел лейтенант Кротов и предупредил, чтобы мы
все залезли в окоп (так называли погреб внутри дома) и не вы*
ходили до тех пор, пока он не
разрешит. Лейтенант сказал,
что ночью будет сильный об*
стрел, но нам бояться нечего.
Это будут стрелять наши ору*
дия. Так оно и было. Где*то не*
далеко завывала «катюша».
Утором, 19 февраля, к нам в
окоп постучал лейтенант Кро*
тов М.А. и разрешил навсегда
покинуть наше бомбоубежи*
ще, объяснив, что в результате
интенсивной артподготовки и
успешных действий наших
войск, немцев выбили из ук*
репрайона Бабьей Могилы и
других укреплений, погнали
немцев из Кривого Рога, очи*
щая всю территорию Криворо*
жья от немецко*фашистских захватчиков. Еще до конца фев*
раля 1944 года в течение десяти дней и ночей наши войска
уничтожали оставшихся и сопротивляющихся фашистов.
В начале марта 1944 года кто*то мне дал фронтовую газе*
ту, названия ее я не помню, но запомнил на всю жизнь сти*
хотворение, в котором Егор Метелкин*фронтовик привет*
ствовал советских воинов – освободителей Криворожья от
фашистской нечисти, где он писал (из песни слов не выбра*
сываю и не меняю):
Привет героям Криворожья! Друзьямтоварищам – привет!
Сегодня мы, пожалуй, сможем урвать минуту для бесед.
Гляди, какую мы дорогу прошли за эти десять дней,
Нашли ключи к Кривому Рогу, фашистов выгнали взашей.
Накостыляли им затылки, была работа для штыков.
И словно пробку из бутылки отсюда вышибли врагов.
Тянули ворога за ворот, пригнули гада до земли,
И в наш родной шахтерский город с большой победою вошли!
Сопротивлялся враг упорно, сидел он здесь немалый срок,
Да вышел фрицам не по горлу советский лакомый кусок.
Зря помышлял фашист проклятый на счет металла и руды.
Сидели долго супостаты и досиделись до беды.
Однако несколько попозже придут положенные дни,
И все богатство Криворожья еще «отведают» они.
Да только будет рад едва ли, едва ли выдержит фашист,
Когда снаряды с здешней стали над головой поднимут свист.
Когда Уралу на подмогу плодам шахтерского труда
Пойдет металл Кривого Рога и криворожская руда.
Что и сказать: чем больше стали  тем больше вражеских могил
Недаром сам товарищ Сталин нам благодарность объявил.
А нам, друзья, всего дороже вождя приветные слова.
Слышь, как героям Криворожья салютовала матьМосква!
На нашу технику надейся, она нигде не подведет.
В бою равняйся на гвардейцев и веселей шагай вперед!
Нам верный путь страной указан, нам путь к победе озарен.
И все, что сказано в приказе, для наших воинов – закон!
Громи врага, гони, преследуй, ударь в обход и напрямик.
Добудь для Родины ПОБЕДУ!
 Егор Метелкинфронтовик.
Для нас, криворожан, ужасы войны закончились, но в за*
падном направлении продолжались ожесточенные бои, ко*
торые требовали больших жертв.
Леонид Павлович Бабенко
учитель СШ № 3.
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РІШЕННЯ РАДИ № 10
25.09.2012 р.

«Про нагородження почесними
відзнаками Асоціації
«Комсомолець Кривбасу»
За багаторічну плідну працю, висо
кий професіоналізм, активну гро
мадську позицію, послідовну змістов
ну роботу по збереженню героїчних
традицій молодіжного руху в місті, об
ласті , наполегливу діяльність по пат
ріотичному вихованню студентської,
учнівської та робітничої молоді на
кращих досягненнях старших по
колінь та з нагоди 65ти річчя з дня
народження (13.09.1947 р.)  рада
Асоціації вирішила:
1. Нагородити Почесною відзна
кою громадської організації «Криво
різька міська Асоціація «Комсомо
лець Кривбасу» «Серце віддаю дітям»:
 Берізку Віктора Васильовича – го
лову Дніпропетровського обласного
громадськопатріотичного об’єднання
«Примножимо славу Придніпров’я».
2. Рішення оприлюднити в друко
ваних ЗМІ та на вебсайті Асоціації в
мережі Інтернет.
Д. П. Степанюк, голова ради
Асоціації «Комсомолець Кривба
су», народний депутат України
другого скликання, заслужений
працівник промисловості України
РІШЕННЯ РАДИ №11 25.09.2012 р.

«Про нагородження почесними
відзнаками Асоціації
«Комсомолець Кривбасу»
За багаторічну плідну працю, ви
сокий професіоналізм, активну гро
мадську позицію, послідовну змістов
ну роботу по збереженню героїчних
традицій молодіжного руху в місті,
наполегливу діяльність по патріо
тичному вихованню студентської,
учнівської та робітничої молоді на

кращих досягненнях старших по
колінь  Рада Асоціації вирішила:
1.Нагородити Почесною відзнакою
громадської організації «Криворізька
міська Асоціація «Комсомолець Крив
басу» «Серце віддаю дітям»:
 Черепанова Сергія Петровича 
начальника участка Музей ПАТ «Ар
селорМітталКривий Ріг».
2. Рішення оприлюднити в друко
ваних ЗМІ та на вебсайті Асоціації в
мережі Інтернет.
Д. П. Степанюк, голова ради
Асоціації «Комсомолець Кривба
су», народний депутат України
другого скликання, заслужений
працівник промисловості України
РІШЕННЯ РАДИ №12
01.10.2012 р.

«Про нагородження почесними
відзнаками Асоціації
«Комсомолець Кривбасу»
За багаторічну плідну працю, ви
сокий професіоналізм, активну гро
мадську позицію, послідовну змістов
ну роботу по збереженню героїчних
традицій молодіжного руху в місті,
наполегливу діяльність по патріо
тичному вихованню студентської,
учнівської молоді на кращих досяг
неннях старших поколінь та з наго
ди ювілею 50 років(15 .10.1962р.) 
Рада Асоціації вирішила:
1. Нагородити Почесною відзна
кою громадської організації «Криво
різька міська Асоціація «Комсомо

Засужені нагороди

лець Кривбасу» «Серце віддаю дітям»:
 Сєніна Анатолія Борисовича –ди
ректора Криворізького професійного
будівельного ліцею.
2. Рішення оприлюднити в друко
ваних ЗМІ та на веб  сайті Асоціації
в мережі Інтернет
Д. П. Степанюк, голова ради
Асоціації «Комсомолець Кривба
су», народний депутат України
другого скликання, заслужений
працівник промисловості України
РІШЕННЯ РАДИ №12/1
01.10.2012р.

«Про нагородження почесними
відзнаками Асоціації
«Комсомолець Кривбасу»
За багаторічну плідну працю, ви
сокий професіоналізм, активну гро
мадську позицію, послідовну змістов
ну роботу по збереженню героїчних
традицій молодіжного руху в місті,
наполегливу діяльність по патріо
тичному вихованню студентської,
учнівської молоді на кращих досяг
неннях старших поколінь, вагомий
внесок у підготовку кваліфікованих
фахівців та з нагоди ювілею 80 років
(25 .10.1932 р.)  рада Асоціації вирі
шила:
1. Нагородити Почесною відзна
кою громадської організації «Криво
різька міська Асоціація «Комсомо
лець Кривбасу» «Серце віддаю дітям»:
 Полєщука Леоніда Семеновича  за
відуючого музею Українського політех
нічного технікуму.
2. Рішення оприлюднити в друко
ваних ЗМІ та на вебсайті Асоціації в
мережі Інтернет.
Д. П. Степанюк, голова ради
Асоціації «Комсомолець Кривба
су», народний депутат України
другого скликання, заслужений
працівник промисловості України
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Наші вітання

Вищій освіті

90!

Вітаємо викладачів, студентів,
ветеранів та випускників Криво
різького гірничорудного інсти
туту/Криворізького національ
ного університету з 90річчям з
дня заснування КГРІ. Рівно 90
років тому Кривий Ріг став
містом, де вперше за його істо
рію з’явився заклад вищої осві
ти. З тих часів підготовлено де
сятки тисяч висококваліфікова
них спеціалістів гірничої галузі.
Досвід вузу багато разів вивчали
на рівні міністерств та відомств.
На прапорі КГРІ сяє орден Трудо
вого Червоного Прапора. В
інституті створені наукові шко
ли, які очолювали та очолюють
всесвітньо відомі науковці. КГРІ
став базою для створення спо
чатку технічного, а потім й на
ціонального університетів.
Бажаємо багатотисячному ко
лективу університету нових
творчих наукових досягнень.
Криворізька гірнича наука має
великий авторитет у світі.

Олегу Макарову

60

Директору з персоналу ПАТ
«Криворізький залізорудний
комбінат» Олегу Макарову – 60!
Багато сил та енергії він віддає
підготовці та збереженню кадрів
для гірничої промисловості
Кривбасу.
Олег Іванович висококласний
спеціаліст, має авторитет серед
гірників та науковців. Впевнені,
що ювіляр зробить ще багато
корисного для подальшого роз
витку гірничої промисловості.
Які то Ваші роки, шановний
Олеже Івановичу!

68 річниця

Виконавчий директор Асоціації «Комсомолець Кривбасу» Віталій Сапіга
визнаний переможцем конкурсу на звання «Видатний патріот Придніпро
в’я» за багаторічну працю з виховання робітничих кадрів.

Криворіжець Іван Хабло боронив Батьківщину в складі Північного
флоту. Ще кілька років після війни служив у лавах ПФ. У 1946 році
його за активну роботу в комсомолі нагородили Почесною Грамотою
ЦК ВЛКСМ.

Виповнюється 68 років з дня
визволення України від німець
кофашистських загарбників.
Славетна дата нашої історії. Ар
міявизволителька пройшла з
боями від Рубіжного до Рахова
протягом січня 1943 року – жов
тень 1944 року.
За цей час загинуло більше
мільйона громадян СРСР. На
щастя, разом з нами мешкають
учасники тих боїв. Вітаємо їх за
нашу волю, бажаємо героям Ве
ликої Вітчизняної війни міцного
здоров’я, нехай більше не болять
їх фронтові та душевні рани.
Щастя вам, любі наші визво
лителі.
Асоціація
«Комсомолець Кривбасу»
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МУДРОСТЬ ЛЕТ ЛЕОНИДА ПОЛЕЩУКА
Еще на год он стал мудрее. А ему только 80. Свой юбилей
Леонид Семенович Полещук встречает на рабочем месте.
На его плечах держится сама ис
тория Украинского политехническо
го техникума (бывший горный, гор
нометаллургический, рудничной
автоматики). Когдато он создавал
этот музей и много лет является его
ангеломхранителем. Большая
жизнь за плечами, очень даже не
легкая. Что значит потерять отца в
раннем детстве. Погиб от рук своих
же. Старшего Полещука оклеветали
односельчане, и его раздавила ста
линская карательная машина. Эта
боль утраты по сей день не дает по
коя. А летто прошло немало. За это
время выросло четыре поколения.
Слабым утешением стала реабили
тация отца. Его никто не вернет.
Никто за преступление перед семь
ей Полещуков так и не ответил.
В этом главная проблема бытия.
Спокон веков в этой стране никто ни
за что не отвечает. Может быть, от
этого и зависит уровень жизни. Мно
гое в нашей жизни держится на го
лом энтузиазме. На таких, как Лео
нид Полещук. Он помнит и страш
ные дни оккупации. И это пережил.
Как только получил паспорт и сви
детельство о семи классах, покинул
родное село Ботево Запорожской об
ласти и приехал в Кривой Рог. После
тяжелой войны он снова звал моло
дежь на свое восстановление. Стра
не нужна руда, как воздух. Слава
Богу, Леню в Кривом Роге никто не
назвал сыном «врага народа» ни за
глаза, ни прямо в них. Центрально
Городской райком ЛКСМУ принял
парня в ряды комсомола.
Вот в этом году исполнилось ров
но 65 лет, как хранит Леонид Семе
нович свой комсомольский билет. В
документе цвета малины изображе
ния четырех орденов, которыми
была награждена самая массовая в
мире молодежная организация к
моменту вступления в ее ряды кри
ворожанина Леонида Полещука. На
помним, что к моменту развала (на
ее руинах возникли частные банки
функционеров, которые на конфе
ренциях заставляли выкрикивать
лозунги типа «Ленин, партия, комсо
мол!») ВЛКСМ имел семь орденов на
своем знамени, тысячи полезных и
просто героических дел. А вот несги
баемый Леонид Полещук в этом году
будет праздновать еще один юбилей
– членство в рядах ВЛКСМ. И этой
датой Леонид Семенович дорожит.
Это его юность и ростки возмужа
ния. Довольно легко – имел знания –
Леонид поступил в Криворожский
горнорудный техникум. Через мно
го лет ему предстояло написать его
историю, создать и возглавить совет
музея. Это потом, через десятиле
тия.
А тогда, вначале 50х, еще при
«отце народов», техникум окончить
не дали. Юношу, комсомольцаак
тивиста, призвали в армию. И не
просто в армию, а на флот. Далекий
Краснознаменный Тихоокеанский.
Ребята пришли на смену фронтови
кам, что били врага на разных фло
тах и широтах и «сверхнорму» дос

луживали на дальневосточных про
сторах. Впервые Леня Полещук так
далеко уехал из дому, в края неиз
веданные, таинственные и притя
гивающие к себе. Наверное, той са
мой таинственностью.
Новобранец только что надел мор
скую форму и присел на берегу ти
хой бухты. Ее спокойствие нарушал
шум набегающих волн. Они ударя
лись о камни, рассыпаясь белой бах
ромой. Потом уже матросы видели
более потрясающие картины и пей
зажи. Это случалось во время даль
них боевых походов по восточным и
южным морям. Старшину 2 ст. Лео
нида Полещука команда боевого ко
рабля избрала своим комсоргом.
При этом он успешно окончил шко
лу флотских младших командиров.
Леонид Семенович помнит своих ко
мандиров (прошло более 60ти лет)
капитана 1 ранга Бартева и капита
нов 3 ранга Шевчука и Жданова.
В те дни криворожанин побывал
на Русском острове, где сфотографи
ровался вместе с сослуживцами.
Снятся ветерану ТОФ и друзья, и
сопки, и далеко не тихие воды само
го большого в мире океана. Домой
вернулся при флотском параде и
знаках доблести на груди.
Вчерашний тихоокеанец восста
новился в горнорудном техникуме.
Успешно окончил его в 1957 году. А
это еще один юбилей в жизни наше
го героя. 55 лет назад он получил
диплом горного техника. Хорошо
помнит Леонид Семенович и место
своей первой работы. Горный мастер
Полещук вместе со всеми спустился
под землю, где руду добывали горня
ки шахты «Северная» РУ им. Ильича.
А еще он учился. В горнорудном ин
ституте. Окончил его в 1967 году.
Ровно сорок пять лет назад. Выходит,
сегодня отмечает еще один юбилей.
В этом же году Леонид Полещук
поднялся нагора и перешел на педа
гогическую работу. Преподавал
спецдисциплины в СПТУ № 8. Через
год возглавил коллектив этого учеб
ного заведения. Леонид Семенович
принимал участие в реформирова
нии криворожского профтехобразо

вания. Быстро пролетели шесть лет.
Леониду Полещуку предложили дол
жность заместителя директора
СПТУ № 37 по работе с иностранца
ми. Дал профессию сотням специа
листов из десятков стран. Его воспи
танники еще долго писали ему со
всех континентов. Многие из них в
своих странах занимают солидные
посты и должности
С 1983 года Л.С.Полещук работа
ет в техникуме рудничной автомати
ки. Заведовал отделением, возглав
лял профком, и теперь – музей. Труд
Леонида Семеновича отмечен гра
мотами ЦК ВЛКСМ, Министерства
черной металлургии СССР и др. А
еще ветеран написал две книги, по
священие 75летию и 80летию род
ного техникума. Музей посещают. У
его руководителя большие планы.
Еще многое успеет сделать. Какие
его годы.
Ассоциация «Комсомолец Крив
басса» поздравляет юбиляра и жела
ет ему крепкого здоровья и новых
творческих планов.

Фото:
1. Комсомольский билет Леонида Полещука.
2. У него сегодня юбилей.
3. Флотские годы. Л.Полещук первый слева в первом ряду (1955).
4. Море Леонида Полещука.
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... СУМНИЙ ДЛЯ
ШКОЛИ ДЕНЬ
Час не владний над пам’яттю, якщо вона гірка й вистраждана. Пам’ять
засіяна всенародним горем і рясно кроплена сирітськими та вдовини$
ми сльозами. Пам’ять вічна, якщо вона зрощена й виплекана в душах
підростаючих онучат.
$ «Ні, не змогли сховати вас могили $ ви в інше перевтілились життя, і
восени, із криком журавлиним ви повертаєтесь до нас із небуття», $ лине
у моторошній передсвітанковій тиші над головами школярів, учителів,
почесних гостей мітингу. Відблиски поминальних свічок танцюють на
стурбованих обличчях дорослих і юних криворіжців, що вкотре прий$
шли до могили героїв$підпільників.
Ми, учні та педагоги Криворізької загальноосвітньої школи І$ІІІ ст. №15,
робимо це вже 31 рік поспіль. Вшанування пам’яті групи з п’яти розстріля$
них у роки окупації Кривого Рогу учасників антифашистського підпілля –
найсвятіша традиція школи, яка носить ім’я очільника групи – Миколи Ре$
шетняка. Діяльність комсомольців$підпільників була різноманітною, а їхні
подвиги заслуговують на увагу та велику пошану.
Щороку, 17 вересня о шостій ранку $ в той день і час, коли юні кри$
воріжці загинули мученицькою смертю, $ вклонитись їх безсмертному
подвигу приходять учні 7$11 класів, педагогічний колектив, рідні та
близькі героїв, члени Дзержинської районної Ради Ветеранів, гро$
мадськість міста. Жалобною ходою, до якої з кожним роком долучаєть$
ся все більше вдячних земляків, колона прямує до місця поховання в
Комсомольському парку, що в Центрально$Міському районі. Зі школя$
рами цього року були голова Дзержинської районної у місті ради – Сте$
панюк С.Д, керуюча справами Дзержинської районної у місті ради – Про$
свєтова К.В., депутати міської та районних рад. Перед очима присутніх
розгортається театралізоване дійство.
Щиро сучасні безтурботні діти перевтілюються у своїх героїчних ро$
весників М. Решетняка, О.Щербака, А. Жовтуху, Г. Романову, М. Ходи$
ча, учні схвильовано слухають пісню «17 вересня», написану музичним
керівником шкільного ЦДТ Миколою Бабенком. На спомин загиблих душ
решетняківців учасникам мітингу$реквієму роздають по шматочку ви$
печеного короваю.
Тетяна Володимирівна Іващенко заступник директора КЗШ
№15 з виховної роботи.

Свіча пам’яті

15

Новости книгоиздания

16
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На книжную полку

ПРАВДА КАРАЮЩЕГО МЕЧА
Можно приветствовать выход в свет новой книги криворож%
ского литератора Ивана Склярова. Его очередной труд назван
почти поэтично: «Правда меча».
Да, в оружии возмездия есть
своя правда. Еще полководец
древности говорил: «Кто с мечом к
нам войдет, тот от меча и погиб
нет». Так случилось с немцами
тевтонами времен Александра
Невского, так сталось и с немца
мифашистами при их походе на
СССР. Отец Ивана Склярова ког
дато громил тем же мечом снача
ла гитлеровцев, потом японских
милитаристов. Сам автор – под
полковник в отставке  вместе с от
цом 60 лет отдал защите Отчизны.
Вот почему Иван Васильевич имел
право взяться за перо и написать
эту книгу. Тут не только глубокие
знания недавней кровавой исто
рии, а и душа автора, его граждан
ская позиция.
Фолиант открывается докумен
тальными свидетельствами о звер
ствах оккупантов на криворож
ской земле. Наших земляков уби
вали тысячами. Мы так и не знаем
общего количества расстрелян
ных, задушенных, повешенных.
Публицист собрал и систематизи
ровал письма криворожан, не вер
нувшихся с войны. Это новая, еще
неизведанная страница нашей ис
тории. Вот строки из письма сек
ретаря Днепропетровского горко

ма партии Николая Сташкова род
ным:
«Добрый день, Катенька, Вале
рик!
Пишу Вам второе письмо, сегод
ня 26.09.1941 г.
Остаюсь работать без страха, без
принуждения. Буду жив – встре
тимся, расскажу. Если умру, пусть
дети знают, что их отец был не трус
и отдал жизнь за дело партии Ле
нина, за дело Родины…»
Патриот погиб в застенках геста
по, посмертно Николаю Ивановичу
Сташкову присвоено звание Героя
Советского Союза.
И снова мы соприкасаемся с име
нами славных освободителей
Кривбасса – генералами Шарохи
ным, Глаголевым, Судцом и др. Об
раз нашего освободителя Алексея
Скуратова запечатлен в камне на
курганах Пловдии.
Стоит над горою Алеша,
Болгарии русский солдат.
Казалось, знаем всех поименно.
Особенно тех, кто совершил уни
кальные подвиги. А вот Иван Скля
ров нашел новые имена криворо
жан, которые закрыли своими те
лами амбразуры вражеских дотов.
Сержант Александр Печерских со
вершил этот последний бросок в

Научный формат

МУДРАЯ ПТИЦА  СОВА
октябре 1942 года в районе ст.
Клетская под Сталинградом. До
полной победы на Волге тогда было
еще далеко. Комсорг стрелковой
роты Николай Курило ценой жиз
ни заставил замолчать немецкий
пулемет в августе 1944 года на кур
гане Суворова под Бендерами.
Остается добавить, что книга
И.Склярова «Правда меча» посвя
щена предстоящему 70летию ос
вобождения Кривого Рога от не
мецкофашистских захватчиков.
Н. Артеменко

Страшные цифры услышали участники международной научной кон
ференции, которая проходила на базе кафедры зоологии Криворожско
го национального университета. Только на огромных просторах Россий
ской Федерации каждый год гибнет до 20 миллионов птиц. И это только
от поражения электрическим током. Оказывается, существует между
народная программа защиты пернатых на линиях электропередач.
Именно об этой и других проблемах шла речь на трехдневной конфе
ренции. К этому событию криворожские ученые под руководством за
ведующего кафедрой зоологии КНУ В.И.Стригунова подготовили два
уникальных издания: «Канюки северной Евразии» и «Хищные птицы в
динамической среде третьего тысячелетия: состояние и перспективы».
Эти фундаментальные труды включают статьи орнитологов из Украи
ны, России, Венгрии, Канады, Казахстана, Узбекистана.
Книги будут полезны натуралистам, любителям и защитникам при
роды. Ранее такие в Кривом Роге из печати не выходили.

Приватний заклад «Центр
професійної освіти
і навчання» постійно
проводить набір в навчальні
групи за професіями:
ПРОФЕСІЯ

Електрозварник
Електромонтажник силових мереж
та електроустаткування
Монтажник з монтажу сталевих
та залізобетонних конструкцій
Слюсар&ремонтник
Електрозварник на автоматичних
та напівавтоматичних машинах
Стропальник

ТЕРМІН НАВЧАННЯ

ВАРТІСТЬ

3&6 місяців
2&4 місяці

від 1500 грн.
від 1200 грн.

4&5 місяців

від 1000 грн.

3&5 місяців
2&5 місяців

від 1300 грн.
від 1400 грн.

1&2 місяці

до 450 грн.

Навчання здійснюється за дуальною системою: теоретична підготовка – в на
вчальному закладі, практична підготовка – на виробництві, з послідуючим пра
цевлаштуванням. Роботодавцям – індивідуальний підхід в узгодженні навчаль
них планів і програм з урахуванням специфіки виробництва, вимог охорони праці
для робіт з підвищеною небезпекою.
Ми знаходимось за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Женевська, 17 (район Піоне
ру, колишнє СУ138 ЗАТ «Криворіжстальконструкція»).
Телефони для довідок: (056)4017808; 0974746592; факс: (0564) 664844;
email: centrpon@ukr.net.
Бажаєш міцних знань? Прагнеш до вдосконалення навичок? Намагаєшся
знайти роботу зі стабільним заробітком та збереженням соціальних гарантій?
Тоді тобі до нас!

Знай наших

ВОТ ТАК
ДАЛИ!
На одном дыхании. За неделю.
Так криворожская команда самого
массового в мире танцевального
шоу «Майдан’s» отплясала два дей
ствия на главной площади страны
в едином порыве. За честь Крив
басса, с великой любовью к родно
му городу. Наши юные танцоры на
протяжении недели дважды выиг
рали самые главные призы этого
захватывающего зрелища.
Сначала кубок сезона, а потом –
супер. Таким образом, Кривбасс
стал настоящей танцевальной сто
лицей Украины.
Качать, величать… Есть за что.
Наш город давно не ощущал тако
го триумфа.
Ассоциация «Комсомолец Крив
басса» присоединяется к много
численным поздравлениям.

Снова на тему Афгана

МОЛОДЫЕ БОЙЦЫ – ГЕРОИ ВОЙНЫ
Вышла в свет еще одна книга криворожского журналиста и краеведа Вла
димира Бухтиярова, посвященная событиям войны за речкой Пяндж.
Традиционно она названа «Виват, шурави!». Две предыдущие, «Шурави» и
«Криворожские шурави», рассказывают о судьбах наших земляков, воевав
ших в Афганистане в 1979 – 1989 г. Эта книга тоже посвящена криворожа
нам, выполнявшим свой воинский долг за Пянджем. В отдельных неболь
ших документальных зарисовках судьбы наших земляков, их подвиг и му
жество. Всего 40 повествований, но в каждом из них жизнь отдельного чело
века.
Всем желающим, кого интересует история недавнего прошлого трудного
десятилетия афганской войны, можно приобрести книгу по телефону: 097
2801876.
Обращайтесь, ждем Ваших звонков.

ВСЕ О
КРИВБАССЕ
В ДВУХ
ТОМАХ
Вас ждет интересный
экскурс в историю
и современность
(люди, события, факты).
Звоните (097) 2801876

Тираж «Енциклопедії
Криворіжжя»
очень ограничен!

Журналіст Володимир
Бухтіяров написав
книгу «Придніпровці
за Піренеями»
Вона присвячена подіям 19361939 рр.,
коли в Іспанії палало полум’я грома
дянської війни. Реакція виступила
проти республіки. На боці генерала
заколотника Франко виступили Іта
лія та Німеччина. На допомогу наро
ду Іспанії прийшли добровольці з 53ох
країн. Серед них були й вихідці з
СРСР. Книга розповідає про наших
земляків, які воювали за Піренеями
проти фалангістів. Розрахована на
масового читача.
Замовлення по тел. 0972801876

